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Förord
Sundbyberg är vår stad. Den är nära, charmig och expansiv. Sundbyberg är
också Sveriges till ytan minsta kommun och den kommun som befolkningsmässigt växer snabbast.
Sundbyberg har en genuin stadskärna,
utmärkta kommunikationer och erbjuder kultur, bostadsnära parker och friluftsområden.
Vår stad har också ett varierat utbud av bostäder och en utvecklad service. Sundbyberg har
även fördelen av att vara en del av en storstadsregion i den mest expansiva delen av
Sverige. Förutsättningarna för ett växande
näringsliv är mycket goda. Vi ska värna och
utveckla stadens möjligheter.
I översiktsplanen berättar vi vad
Sundbyberg ska bli. Översiktsplanen är det
viktigaste strategiska styrdokumentet i
Sundbybergs stad.
Sundbyberg växer och vi ska ge förutsättningar för en fortsatt tillväxt. En fortsatt
expansion kräver ansvarstagande. Därför
ska vi i vår stadsplanering ta hänsyn till sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv.
Det handlar om likabehandling, folkhälsa och
ökad integration. Vi behöver minska genomfartstrafiken och skapa bättre förutsättningar
för gång- och cykeltrafikanter. En anpassning
till globaliseringen och begränsning av effekter av klimatförändringarna är också nödvän-
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digt för ett hållbart samhälle. Principen en
bostad – en arbetsplats är en inriktning som
ska fortsätta gälla.
Med nya möjligheter följer alltid utmaningar. Några exempel i översiktsplanen är ännu
bättre kollektivtrafik med tvärbanan, en ekodukt över Enköpingsvägen, nedgrävning
av järnvägen och en utvecklad stadskärna.
Sundbyberg är idrottens och kulturens stad.
Det ska vi värna och ständigt utveckla. I stadens högt ställda mål om ständigt förbättrad folkhälsa utgör detta en otroligt viktig del.
Sundbyberg är också det mänskliga mötets
stad. I översiktsplanen tar vi fasta på detta och
skapar fler offentliga miljöer att mötas i.
I Sundbyberg ska medborgarna ha möjlighet till delaktighet och inflytande. Vi ska också
samverka med offentliga och privata aktörer i
regionen.
Vi förändrar staden och vi förändras med
staden i dialog med intresserade och engagerade medborgare och aktörer.
Jonas Nygren (S)
Kommunstyrelsens ordförande

sin tur en förutsättning för att utjämna sociala klyftor och för investering i en
bättre miljö.

generationers möjligheter
att tillgodose sina behov
äventyras.

Social hållbarhet

Susanne Kronholm

Susanne Kronholm

Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla människor ges lika
möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar.2) Det innebär bland annat att arbeta för ökad jämlikhet och jämställdhet.
Att försöka skapa ett socialt hållbart samhälle handlar om att utforma strategier för en samhällsplanering där medborgarens behov sätts i fokus. Det kan
vara att öka medborgarinflytandet, göra det möjligt att välja utförare av olika
tjänster, bidra till förutsättningar för likabehandling och i alla verksamheter
arbeta för god folkhälsa. Andra strategier för ett socialt hållbart samhälle är att
sträva efter ökad integration och kulturell mångfald vilket bidrar till öppenhet
och ökad demokrati.
Att planera för ett socialt hållbart samhälle innebär bland annat att se behov och rörelsemönster ur ett vardagslivsperspektiv. Det betyder exempelvis
att staden ska underlätta för medborgarna att organisera sina vardagsliv, att
tillhandahålla och skapa förutsättningar för god kvalitet i skolan och i andra
verksamheter samt att se till att det finns goda kommunikationer. Andra viktiga faktorer är att erbjuda ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, närhet
till natur och rekreation och förutsättningar för trygga miljöer.
En förutsättning för en hållbar livsmiljö är en välplanerad integrerad stadsstruktur. Det betyder bland annat att på ett genomtänkt sätt blanda nytt och
gammalt, offentligt och privat och att det livliga och det lugna får finnas till- Hållbar utveckling innebär att
sammans med det exploaterade och det gröna.
behov hos människor som lever
God folkhälsa är en definition av vad social hållbarhet i praktiken ofta idag tillgodoses utan att kommande
innebär. Ett av de viktigaste mätinstrumenten om det allmänna hälsotillstån- generationers möjligheter att tillgoLILLA ALBY
det i en befolkning är att människor själva uppger om de har en bra eller dålig dose sina behov äventyras. Sidan 9.
hälsa. Hälsa är en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället. Folkhälsa är ett brett begrepp. I svensk folkhälsopolitik anges elva olika
målområden som är angelägna att arbeta med för att uppnå en god folkhälsa.
Sundbybergs stad har, liksom andra kommuner, ett stort ansvar för utveck-

ÖR

2) Se vidare om detta i avsnitt Genomgående perspektiv för likabehandling
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Läsanvisning
Det första kapitlet handlar om vad
en översiktsplan är, varför den ska
upprättas och vad som hänt sedan
nuvarande översiktsplan antogs.
Det innehåller också en beskrivning
av processen med att ta fram en ny
översiktsplan.
Kapitel två innehåller den vision
som legat till grund för arbetet med
översiktsplanen. Där beskrivs också
strategiska inriktningar, tre hållbarhetsperspektiv och prioriterade
områden som betonas i planen.
I det tredje kapitlet om stadsutveckling i ett helhetsperspektiv definieras vad staden menar med social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Det sextonde kapitlet innehåller
förslag om hur planeringsprocessen
kan förbättras framöver.
De planeringsunderlag som använts
under arbetet med översiktsplanen
återfinns i kaptitel 17.

De följande kapitlen, åtta till och
med tolv, innehåller fakta om bland
annat buller, luftkvalitet, radon, vatten, alkohol och säkerhet, förutsättningar och avsikter som gäller trafik
och tillgänglighet, vikten av kulturoch idrottsliv, grönstrukturen i staden och teknisk försörjning.
Kapitel 13 behandlar kulturlandskap
och byggnadsminnen.
I kapitel 14 anges de viktigaste mellankommunala och regionala intressena vad gäller vatten, vägar, järnvägar, kraftledningar och avfallshantering medan kapitel 15 beskriver de
riksintressen som finns och hur de
ska tillgodoses.
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Kapitel fyra beskriver översiktsplanens målsättning, att utgå ifrån den
enskilde medborgaren. Där finns
också information om vad som
utmärker staden Sundbyberg och
hur Sundbyberg förhåller sig i relation till regionen i övrigt.

I kapitel fem till och med sju presenteras de föreslagna förändringsområden som översiktsplanen innehåller och vad staden har för avsikter kring dessa. Därefter beskrivs de
tre fördjupade översiktsplaner som
antagits sedan 2001 och visionen
för stadskärnan. I det sjunde kapitlet anges fakta och förutsättningar i
stadens olika stadsdelar.
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Sundbyberg – en stad i förändring
Stora förändringar har skett i Sundbyberg de
senaste åren. Invånarantalet har ökat till 40 000,
antalet bostäder har blivit fler, kontor har byggts
och många nya företag har etablerat sig. I flera
områden pågår planering eller nybyggnation
med stöd av översiktsplanen från 2010.
Sundbyberg har köpt MILO-området, marken som tidigare var av riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten har successivt flyttat den
verksamhet som tidigare bedrevs norr om E18
Enköpingsvägen.
Utbyggnaden av Stora Ursvik och Brotorp
fortsätter, ett program för utveckling av
Hallonbergen och Ör har antagits och ett arbete för utveckling av Sundbybergs stadskärna har
påbörjats.
Sundbyberg står inför nya möjligheter och
utmaningar. Den här översiktsplanen ger förutsättningar för en fortsatt tillväxt av staden.

En översiktsplan omfattar hela
kommunen
Bestämmelser om översiktsplanering finns i planoch bygglagen (PBL) och i miljöbalken (MB). Alla
kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunens yta. I båda PBL och MB
betonas vikten av att planeringen genomförs utifrån ett övergripande och hållbart perspektiv.
En gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om planen fortfarande
är aktuell. En omarbetning behöver inte innebära att hela planen görs om utan kan begränsas
till de delar som bedöms vara inaktuella. Syftet
med planen är att ge vägledning och stöd i beslut
om användningen av mark- och vattenområden
och om hur den byggda miljön ska utvecklas och
bevaras. Översiktsplanen ska också redovisa hur

kommunen planerar att tillgodose riksintressen
och miljökvalitetsnormer.
Planer som kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan ska genomgå en miljöbedömning.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas vid betydande miljöpåverkan. Den ska visa
hur miljöaspekterna har integrerats i planen. Alla
översiktsplaner innehåller delar som kan antas
orsaka betydande miljöpåverkan vilket medför
att översiktsplanen och alla fördjupningar ska
genomgå en miljöbedömning.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men
vägledande. Det gäller när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser, prövar bygglov enligt plan- och bygglagen och när
kommunen eller andra myndigheter fattar andra
beslut som rör mark- och vattenanvändningen i
kommunen.

Tidplan och process
Översiktsplanen antogs i februari 2010 och trädde i kraft i mars samma år. I budget för 2011 gavs
uppdraget att ändra planen vad gäller förändringsområde 1 (norra Kymlinge) och 2 (kilen
utmed nya E18) utom vad avser den kommande dragningen av tvärbanan. Syftet var att värna
Kymlinge. Ändringen genomfördes under 2012
och ingår i det här dokumentet. Planen i övrigt
anses fortfarande aktuell även om vissa beskrivningar har uppdaterats och kompletterats i denna
version. Övriga ändringar av texter med mera
finns i särskild bilaga.
I samband med uppdateringen har riktlinjer för
bostadsförsörjning lyfts in i översiktsplanen som
ett eget avsnitt. Även de övergripande delarna
i den tidigare mark- och byggpolicyn finns nu i
översiktsplanen, men under olika rubriker.

Om översiktsplanen

Februari 2010

December 2011

April–maj 2012

22 november 2012–22 januari 2013

Mars 2013

Antagen av
kommunfullmäktige

Uppdrag om ändring

Samråd om ändring

Ändringen ställs ut ihop med uppdaterade beskrivningar

Ändringen antas av
kommunfullmäktige
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Vision och prioriterade områden
Sundbybergs stads översiktsplan utgår från stadens vision och god
ekonomisk hushållning. Den är stadens viktigaste övergripande strategiska styrdokument.
Ett hållbart Sundbyberg
I Sundbyberg strävar vi efter en hållbar samhällsutveckling. Det innebär fokus på tre perspektiv:
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De
tre perspektiven skapar varandras förutsättningar
och stärker varandra. Tillsammans är de utgångspunkter för en stadsutveckling i ett helhetsperspektiv.
I Sundbyberg finns några områden som särskilt
ska prioriteras i framtiden. De är alla viktiga att
arbeta med för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

TRAFIK

Genomfartstrafiken i Sundbyberg ska minska,
hastigheterna ska anpassas och kollektivtrafiken byggas ut för att få funktionella förbindelser
till och från alla stadsdelar. Det ska vara enkelt att
förflytta sig till fots eller med cykel både mellan
de olika stadsdelarna och till angränsande kommuner. Det ska inte vara nödvändigt att åka bil för
att ta sig till olika platser i staden.

Vision för Sundbyberg
20201
Sundbyberg – där staden är
som bäst
både storstad och natur
med plats för mänskliga
möten

BLANDAD BEBYGGELSE

Strategiska inriktningar
utifrån visionen:

FOLKHÄLSA

Fördelningen mellan bostäder och arbetsplatser ska även i fortsättningen hållas utifrån principen en bostad – en arbetsplats. En blandning av
bostäder, kontor, verksamheter och service skapar variation av funktioner och ger liv och rörelse i stadsdelarna under större delen av dygnet.
Fördelningen av upplåtelse- och boendeformer
ska jämnas ut.

Staden ska bidra till möjligheter och bra förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen. Det görs bland annat genom samverkan mellan stadens verksamheter och andra
aktörer.

Staden ska ha ett rikt och tillgängligt kulturliv för
alla åldrar eftersom kultur fungerar som en positiv
drivkraft i samhällsutvecklingen.

TRYGGHET

Ökad trygghet och en mångfald av naturliga
mötesplatser bidrar till en levande miljö och jämlik användning av staden och dess utbud.

KULTUR SOM DRIVKRAFT

TILLVÄXT OCH GOTT FÖRETAGSKLIMAT

GRÖNA YTOR OCH IDROTT

En kärnpunkt i Sundbybergs fortsatta samhällsplanering är att utvecklas med ökad inflyttning
och fortsatt intresse för staden. Att arbeta för ett
gott företagsklimat genom att skapa förutsättningar för stora och små företag att etablera sig är
också viktigt för tillväxten.

De grönytor och parker som finns i staden ska stärkas och utvecklas. Förutsättningarna för den organiserade idrotten och för spontanidrott ska förbättras.

• Målinriktad samverkan
med gott bemötande
över gränser, med delaktiga medborgare och
andra aktörer
• Hållbar utveckling
för god livsmiljö och
folkhälsa
• Resurseffektiv planering, genomförande och
uppföljning
• Tillväxt med nya bostäder, arbetsplatser
och en välutvecklad
infrastruktur
• Kompetensförsörjning
som ger möjligheter för
livslångt lärande

1) 	Antagen av kommunfullmäktige maj 2008

ÖKAD INTEGRATION

Staden ska sträva efter ökad integration mellan
människor och platser bland annat genom att förbättra tillgängligheten, underlätta rörligheten mellan olika områden och verka för blandad bebyggelse.
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Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
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Ett samhälle där invånarna känner tillit både till varandra och till de system som skapar ramar för välfärden bidrar till ett socialt hållbart samhälle.
Ett ekologiskt hållbart samhälle är en förutsättning för människors hälsa och
välmående och för att vi ska värna de naturresurser vi behöver för att skapa
en långsiktigt hållbar tillväxt. Det gynnar den ekonomiska tillväxten och ett
gemensamt ansvarstagande för vår miljö. En hållbar ekonomisk tillväxt är i
sin tur en förutsättning för att utjämna sociala klyftor och för investering i en
bättre miljö.

Hållbar utveckling innebär
att behov hos människor
som lever idag tillgodoses utan att kommande
generationers möjligheter
att tillgodose sina behov
äventyras.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla människor ges lika
möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar.2) Det innebär bland annat att arbeta för ökad jämlikhet och jämställdhet.
Att försöka skapa ett socialt hållbart samhälle handlar om att utforma strategier för en samhällsplanering där medborgarens behov sätts i fokus. Det kan
vara att öka medborgarinflytandet, göra det möjligt att välja utförare av olika
tjänster, bidra till förutsättningar för likabehandling och i alla verksamheter
arbeta för god folkhälsa. Andra strategier för ett socialt hållbart samhälle är att
sträva efter ökad integration och kulturell mångfald vilket bidrar till öppenhet
och ökad demokrati.
Att planera för ett socialt hållbart samhälle innebär bland annat att se behov och rörelsemönster ur ett vardagslivsperspektiv. Det betyder exempelvis
att staden ska underlätta för medborgarna att organisera sina vardagsliv, att
Social, ekologisk och ekonomisktillhandahålla
hållbarhet
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samt ansvarstagande för vår miljö. En hållbar ekoför utvecklingen av folkhälsan i Sverige. Många av
nomisk tillväxt är i sin tur en förutsättning för att
de faktorer som påverkar hälsan ryms inom kom2) Se vidare om detta i avsnitt Genomgående perspektiv för likabehandling
utjämna sociala klyftor och för investering i en
munala verksamheter och är viktiga i myndigbättre miljö.
hetsarbetet, utbildningsansvaret och samhällsplaneringen.
SOCIAL HÅLLBARHET
Samhällsplaneringen påverkar folkhälsan i
Social hållbarhet handlar om att skapa ett samstor utsträckning, vilket gör det viktigt att se
hälle där alla människor ges lika möjligheter utistadens utveckling ur ett folkhälsoperspektiv.
från skilda behov och förutsättningar.2 På så vis
Översiktsplanen belyser därför de viktigaste folkskapas ett hållbart samhälle för både dagens och
hälsoområdena utifrån planering av Sundbybergs
kommande generationers medborgare. Det innestads utveckling:
bär bland annat att arbeta för ökad jämlikhet och
• Delaktighet och inflytande i samhället
jämställdhet.
• Ekonomiska och sociala förutsättningar
Att planera för ett socialt hållbart samhäl• Barns och ungas uppväxtvillkor
le innebär bland annat att analysera behov och
• Miljöer och produkter
rörelsemönster ur ett vardagslivsperspektiv. Det
• Förutsättningar för fysisk aktivitet
betyder exempelvis att staden ska underlätta för
• Minskat bruk av alkohol och tobak
medborgarna att organisera sina vardagsliv, att
tillhandahålla och skapa förutsättningar för god
kvalitet i skolan, äldreomsorgen och i andra verksamheter samt att arbeta med tillgänglighet.
Andra viktiga faktorer är att erbjuda ett rikt utbud
av kultur- och fritidsaktiviteter, närhet till natur
och rekreation och förutsättningar för trygghet.
En förutsättning för en hållbar livsmiljö är en
välplanerad integrerad stadsstruktur. Det betyder bland annat att på ett genomtänkt sätt blanda nytt och gammalt, offentligt och privat och att
det livliga och det lugna får finnas tillsammans
med det gröna och det exploaterade.
God folkhälsa är en definition av vad social hållbarhet i praktiken ofta innebär. Ett av de vikti-

9

2) 	Se vidare om detta i
avsnitt Genomgående
perspektiv för jämställdhet och jämlikhet
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EKOLOGISK HÅLLBARHET

Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt
bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på
naturen och människans hälsa till vad de klarar av.
Med regeringens 16 miljökvalitetsmål och stadens vision som utgångspunkt har Sundbybergs
stad arbetat fram en klimat- och hållbarhetspolicy 3 Policyn beskriver inriktningen på
Sundbybergs stads övergripande miljöarbete för
att skapa ett samhälle som är ekologiskt hållbart
på lång sikt.
Policyn strävar mot:
- Effektivare energianvändning och transporter
- Giftfria och resurssnåla kretslopp
- Hushållning med mark, vatten och bebyggd
miljö

3) 	Antagen av kommunfullmäktige i maj 2009. Revideras under 2013.
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Policyn ligger i linje med de tre åtgärdsstrategier
som riksdagen har formulerat där synergieffekter
uppstår genom att en åtgärd träffar flera av miljökvalitetsmålen. Arbetet med miljökvalitetsmålen
blir därmed mer kostnadseffektivt.
Hotet om klimatförändringar är den svåraste miljöfrågan som människan ställts inför och
den viktigaste att lösa inför framtiden. Utsläpp
av växthusgaser påverkar klimatet oavsett var de
sker och effekterna av klimatförändringar berör
alla.
En begränsad klimatpåverkan kan uppnås
genom att var och en tar sin del av ansvaret. Det
gäller såväl myndigheter och kommuner som
företag, organisationer och enskilda.
Sundbybergs stad har, liksom andra kommuner, flera betydelsefulla uppgifter i arbetet för att
Sverige ska uppnå miljökvalitetsmålen, genom
sitt myndighetsarbete, sitt ansvar för samhällsplanering och genom åtgärder i den egna verksamheten.
Målet är att miljöfrågorna ska vara lika integrerade i all verksamhet som ekonomifrågor är

idag och att staden ska uppnå Vision 2020, om att
Sundbybergs stad ska vara fossilbränslefritt 2020
och övergå till förnyelsebar energi.
Sundbybergs stad arbetar med miljöfrågor
dagligen bland annat genom att krav ställs vid
planarbete och vid nybyggnation av fastigheter,
befintligt fastighetsbestånd energieffektiviseras,
nya cykelbanor anläggs och vid tillsyn. Ett förenklat internt miljöledningssystem finns inom organisationen där bland annat handlingsplaner arbetas
fram årligen. Staden försöker minska utsläpp från
transporter genom att ha en bilpool, en cykelpool
och genom att ställa krav vid upphandlingar.
Sundbybergs stad deltar aktivt vid infrastrukturprojekt för att arbeta mot en ekologiskt hållbar stad. Det centrala läget i Sundbyberg motiverar kompletteringsbebyggelse. Förtätning kan
vara att utnyttja obebyggd mark inom ett kvarter, bygga på befintliga hus eller använda redan
ianspråktagen mark för annat ändamål. Staden
utnyttjar goda lägen för bebyggelse och trafikinfrastruktur genom att sträva efter tät bebyggelse i
anslutning till goda kollektivtrafiklägen.
Effektivare varuleveranser ska införas för att
minska utsläpp från transporter, öka säkerheten
och minska kostnader. Staden avser också att ta
fram en strategi för att bli den elbilstätaste staden
och att investera i vindkraft.
Staden strävar också efter att minska förekomsten av miljögifter i framförallt barnens vardag.

Johan Adelgren

Husfasad i
Hallonbergen
E KONOMISK HÅLLBARHET 		

barn har svårt att leva som andra barn, till exempel att kunna delta i fritidsaktiviteter fullt ut.
Barnfattigdom är en viktig indikator för ekonomisk och social hållbarhet.
Det är kostsamt för de verksamheter som återkommande måste genomföra akuta insatser mot
att i ett tidigt skede arbeta förebyggande. En förutsättning är samverkan, både inom kommunen
och med externa aktörer, kring förebyggande
insatser och att det sker på ett tidigt stadium. För
oavsett var kostnaden uppstår belastas den kommunala ekonomin.

Barnfattigdom är en viktig indikator
för ekonomisk
och social
hållbarhet
Johan Adelgren

God ekonomisk hushållning innebär att skapa
ett långsiktigt, hållbart förhållningssätt för ekonomin. Traditionellt har ekonomisk hållbarhet i
en översiktsplan inneburit att förvalta och trygga ekonomiska värden i form av mark, byggnader,
anläggningar samt infrastruktur. I denna översiktsplan betonas även vikten av en god folkhälsa
och att skapa förutsättningar för arbetsmarknad
och sysselsättning, en arena för ekonomiskt utbyte för både offentliga och privata aktörer som kan
bidra till ekonomisk tillväxt.
Tillväxten är i sin tur en förutsättning för att
skapa ekonomiska resurser för att kunna bevara
och underhålla befintlig bebyggelse, men även
bygga nytt. Kostnaderna för renovering närmar
sig kostnaderna för nyproduktion. Det ska finnas
ett utrymme att fritt avväga mellan kostsamma
renoveringar och rivning eller nybyggnation.
Klimatutvecklingen, liksom dyrare energi, ställer ökade krav på energieffektivisering.
Energieffektivisering och effektiv resurshushållning är något som staden lägger stor vikt vid i
samband med underhåll och vid nybyggnation.
I god ekonomisk hushållning ingår även att staden har en markberedskap för att kunna tillgodose framtida behov. Tillväxten skapar möjligheter att investera i infrastruktur, vilket är långsiktiga
och ofta mycket kostsamma investeringar.
På individnivå handlar ekonomisk hushållning om att skapa ett samhälle med infrastruktur
och byggande som underlättar för människor att
leva mer resurssnålt än i dag. En förutsättning för
ekonomisk hållbarhet är en god folkhälsa bland
våra medborgare. Det blir viktigt att arbeta med
förebyggande insatser som når en större del av
befolkningen och på så sätt bidrar till en förbättrad folkhälsa hos fler.
I Sundbyberg har vi en högre andel barn än i
riket som lever i familjer som räknas som fattiga.
Det finns ett starkt samband mellan barns ekonomiska utsatthet och ohälsa. Många av dessa
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4
4. Medborgaren, staden och regionen
Medborgaren i fokus
Staden är dess människor med olika behov och förutsättningar. Sundbyberg
ska bedriva samhällsplanering utifrån behov och förutsättningar som finns
hos de människor som bor och arbetar här.

Medborgaren, staden och regionen
Genomgående perspektiv för likabehandling
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ring av behov, skapas en planering som tar hänolika verksamheter och aktiviteter ska blandas
syn till alla medborgare i staden. Det betyder att
med varandra och spridas till olika områden i stavi arbetar genomgående med jämställdhet
och
den. Att skapa en verksamhet med särskild pro4) Hur mår Sundbyberg? – Folkhälsorapport för Sundbybergs stad 2008
jämlikhet som perspektiv.
fil i en viss stadsdel kan bidra till ökad attraktivitet
I översiktsplanens kapitel 16 anges hur detta
för den enskilda platsen. På så sätt skapas också
kan realiseras i konkret planering.
naturliga rörelsemönster i staden och nya möten
mellan människor kan uppstå.
ATT TA VARA PÅ MEDBORGARNAS IDÉER
God stadsplanering kan bidra till att fysiska och
För att möjliggöra en hållbar och genomtänkt
mentala gränser mellan människor och platser
stadsutveckling är det viktigt att medborgarna
minskar. Det leder till en ökad integration och en
själva får vara med och definiera sina behov och
mer sammanhållen stad.
att den idérikedom och handlingskraft som finns
God tillgång till social service är en förutsätttas tillvara.
ning för trygga och tillgängliga livsmiljöer. Med
Det är viktigt att skapa många olika sammansocial service menas till exempel tillgång till skola,
hang att komma till tals. Förutsättningar för inflyförskola, äldreomsorg och andra typer av komtande på lika villkor är avgörande för att möjliggömunal service. Det kan även handla om kommerra att alla olika perspektiv blir synliga.
siell service som butiker, restauranger och gröna
Ett sätt är att involvera barn och unga i planering
områden.
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Serviceprogrammen för
Ursvik och Brotorp och för
Lilla Alby är exempel på hur
kunskap om vardagslivets
organisation ligger till grund
för kommunal planering av
ett område
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VEM BOR I SUNDBYBERG?

I Sundbyberg bor människor med olika förutsätt-
ningar och möjligheter. Det finns ändå några
generella mönster att ta hänsyn till vid planering
av staden.
Sundbybergs ungdomar uppger i större
utsträckning än i övriga länet att de känner sig
otrygga i sitt bostadsområde på kvällstid. Det
finns dock en stor skillnad mellan flickor och pojkar såväl i Sundbyberg som i länet; flickor upplever en större otrygghet.4 I den vuxna befolkningen har tryggheten ökat de senaste åren. Vid uppdelning på ålder blir det tydligt att tryggheten
ökar med stigande ålder. 5
Drygt hälften av dem som är 20 år har grundläggande behörighet till universitet/högskola. Det är lågt i jämförelse med länet och riket. 6
I Sundbyberg har cirka en fjärdedel av befolkningen en eftergymnasial utbildning på tre år
eller mer. Jämfört med grannkommunerna Solna
och Stockholm har Sundbyberg en lägre andel
med eftergymnasial utbildning på tre år eller mer. 7
Vid en åldersuppdelning är det tydligt att det är
en större andel yngre än äldre som har eftergymnasial utbildning. Det finns ett tydligt samband
mellan god självskattad hälsa och utbildningsnivå både i Sundbyberg och i länet. Ju högre utbildning, desto högre självskattad hälsa.8
I hela Stockholms län har det skett en minskning av ohälsotalen de senaste åren, så även i
Sundbyberg. Sundbyberg ligger likväl bland
de tio kommuner som har de högsta ohälsotalen i länet. Ohälsotalet är högre bland kvinnor än
bland män.9
Barnfattigdomen har stadigt minskat i Sverige
mellan 1997 och 2007, därefter har en ökning
skett som antas fortsätta. I Sundbyberg lever 15,1
procent av barnen i hushåll som räknas in i Rädda
Barnens begrepp barnfattigdom, i jämförelse
med 13 procent i landet. 10 Siffrorna gäller 2009.

När det gäller tobak, alkohol och psykisk ohälsa
har Sundbyberg stora utmaningar. I Sundbyberg
är andelen som är rökare, storkonsumenter av
alkohol och som upplever psykisk ohälsa större än snittet i Stockholms län. Vid uppdelning på
ålder är det tydligt att gruppen 18–24 år har en
högre belastning.11
Medellivslängden i Sundbyberg är kortare jämfört med Stockholms län och riket i stort. Män har
kortare medellivslängd än kvinnor.12

Staden Sundbyberg
ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV

Sundbyberg karaktäriserades länge som en industristad. Under senare år har näringslivet genomgått en omfattande omställning. Idag är tillverkningsindustrin endast en mindre del. I stället dominerar nu olika finansiella verksamheter,
företagstjänster samt handel och kommunikation. Tillsammans med byggindustrin utgör dessa
näringsgrenar nära två tredjedelar av alla arbetstillfällen i Sundbyberg. Det är betydligt mer än i
såväl länet som landet i övrigt.
Genom närheten till centrala Stockholm och
Kista samt det goda kollektivtrafikläget finns det
förutsättningar för en fortsatt positiv näringslivsutveckling i Sundbyberg. Förutsättningarna
kan bli ännu bättre genom en välplanerad
utbyggnad av staden med nya bostäder och möjligheter till nya arbetsplatser. Ett viktigt inslag i
utbyggnaden är en fortsatt balans mellan antal
bostäder och arbetsplatser. Det bidrar till ett
levande samhälle under större delen av dygnet
veckans alla dagar.
Som kommun befinner sig Sundbybergs
stad i olika konkurrenssituationer.
Johan Adelgren

4) 	Stockholmsenkäten 2010,
Stockholms Utredningsoch statistikkontor
5) 	Folkhälsoenkät 2011,
Stockholms läns landsting
6) Faktablad 2011, Skolverket
7)	Årsstatistik 2011, Stockholms läns landsting
8)	Folkhälsoenkät 2011,
Stockholms läns landsting
9)	Ohälsotal 2011,
Försäkringskassan
10) Enligt Rädda Barnens fattigdomsindex räknas barn
i familjer som antingen
har låg inkomststandard
eller har försörjningsstöd
som fattiga. Årsrapport
2012
11)	Folkhälsoenkät 2011,
Stockholms läns landsting
12) 	Faktablad 2011, Statens
Folkhälsoinstitut

Goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga
är av särskild vikt i planeringen av våra samhällen.
Därför ska deras behov särskilt beaktas. Stadens
barnråd ska bevaka att barnets rättigheter säkerställs i beslut och verksamheter där barn berörs.
Målsättningen är att skapa stödjande miljöer
där individer kan tillgodogöra sig kunskap, kompetens, utveckling och hälsa. Ur ett kommunalt
perspektiv är det viktigt att gemensamt skapa
hälsofrämjande miljöer för våra barn och unga
och där blir samverkan ett nyckelbegrepp.
.

Kompetensförsörjning och infrastruktur är viktiga
stöd för att vardagslivet ska fungera. Staden ska på
olika sätt verka för att värna och utveckla de funktioner som är viktiga för såväl individen som företagen. Detta måste i huvudsak ske i samverkan med
andra aktörer i regionen.
Många företag upplever att de har svårt att
rekrytera kompetent personal med både arbetslivserfarenhet och rätt utbildningsprofil. Sundbybergs
stad ska därför tillsammans med regionen i övrigt
och det statliga utbildningssystemet verka både för
att stärka de yrkesförberedande programmen och
utveckla samarbetet med universitet och högskola.
Särskild vikt behöver vidare läggas på att stödja nya
uppfinningar och innovationer för att på sikt stärka
företagsutvecklingen i staden och regionen.
För att i övrigt möta de utmaningar Sundbyberg
står inför ska staden förbättra det lokala företagsklimatet genom god företagsservice. Stor vikt ska läggas på att utveckla förhållningssättet och den dagliga servicen till företag och företagare. Det är också
viktigt att stärka samverkan mellan staden och
företagen och även samverkan mellan företagen i
Sundbyberg och regionen.
Det är viktigt att marknadsföra Sundbybergs
många fördelar, gärna utifrån olika förnyelseprojekt, för att lyfta fram Sundbyberg i regionen och
därmed stärka stadens varumärke.
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Befolkningsutveckling för olika åldergrupper

Befolkningsutvecklingen inom gruppen 65+ visar
på en ökning med 2 200 personer och skulle då
totalt uppgå till 6 000 personer vilket motsvarar
en andel av den totala befolkningen på nio procentenheter. För gruppen 80+ visar prognosen på
en jämn befolkning med 1 600 personer år 2011–
2020. Jämfört med hela befolkningen minskar
gruppen 80+ från fyra procent 2011 till tre procent 2020.

BEFOLKNINGEN ÖKAR

Den 31 december 2011 var antal invånare i Sundbyberg 39 539. Befolkningsprognosen visar att
antalet invånare ökar kraftigt de närmaste åren.
Befolkningen beräknas uppgå till mellan 50 000
och 60 000 för perioden 2015–2020.13
Fördelat mellan olika stadsdelar, förväntas den
största ökningen ske i Stora Ursvik med upp till
10 400 personer. För övriga stadsdelar ligger ökningen inom intervallet 1 000–4 000 invånare till 2020
Undantaget är Duvbo och Lilla Ursvik där befolkningsutvecklingen förväntas vara i stort sett oförändrad.
Befolkningsökningen fördelat på olika åldersgrupper visar att den största ökningen finns inom
gruppen 19–64 år som ökar med upp till 14 300
personer mellan åren 2011 och 2020.
För gruppen barn och ungdomar i åldern 0–18 år
anger prognosen en kraftig ökning av antalet, från
7 800 år 2011 till 13 600 personer år 2020. Det motsvarar även en ökning i förhållande till den totala
befolkningen från en andel om 20 procent 2011 till
22 procent 2020.

TILLGÄNGLIGA, SÄKRA OCH ATTRAKTIVA
TRANSPORTSYSTEM

Bland de infrastruktursatsningar som är särskilt
viktiga för Sundbyberg kan nämnas utbyggnaden av den spårbundna trafiken på Mälarbanan
och nya tvärbanor via Sundbybergs centrum respektive Rissne och Stora Ursvik. Även ombyggnaden av E18 är viktig för Sundbyberg. Genom detta
projekt kvarstår stadens omedelbara närhet till
denna Europaväg samtidigt som även E4:s närhet
och därmed möjligheter för Sundbyberg tydliggörs. Med E18 i ny sträckning möjliggörs utbyggnaden av Stora Ursvik och en utveckling utefter
Enköpingsvägen.
Utöver de infrastrukturprojekt som direkt berör
Sundbyberg måste staden förhålla sig till andra
infrastruktursatsningar som indirekt har effekter
på tillgängligheten inom stadens gränser, som till
exempel Huvudstaleden och Förbifart Stockholm.
För att öka tillgängligheten för Sundbybergs
invånare är det viktigt att säkerställa goda trafiklösningar. I takt med stigande invånarantal och

13) 	Befolkningsprognosen år
2011–2022
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Tillväxt av skatteunderlag

regionförstoring ställs högre krav på transportsystemet från dess användare; gående, cyklande, kollektivtrafikresenärer och bilister
Genomfartstrafiken ska minska samtidigt som
trafiken till och från Sundbyberg ska underlättas.
Vägar ska vara säkra och kollektivtrafiken ges hög
prioritet. Cyklande och gående ska ges goda förutsättningar, både för att minska stadens påverkan på klimatet och stimulera till fysisk aktivitet. Gentemot regionen och sina invånare ska
Sundbybergs stad se till att det finns tillgängliga,
säkra och attraktiva transportsystem.
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR UTIFRÅN
BOSTADSBYGGANDE OCH FÖRÄNDRAD DEMOGRAFI

14) 	Se avsnitt Bostadsförsörjning och
bostadsbyggande.
15)	Antalet äldre och yngre
i förhållande till antalet i
yrkesverksam ålder
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Den kraftiga befolkningsökningen innebär att
skatteunderlagstillväxten i Sundbyberg förväntas öka från cirka 5,5 procent 2010 till närmare
11,1 procent 2016 för att sedan avta och uppgå
till cirka sju procent 2020. Det är en kraftig ökning
att jämföras med riket där skattekraften förväntas uppgå till i genomsnitt cirka tre procent och
öka till cirka fyra procent 2014. Skatteunderlaget
är konjunkturberoende, vilket gör att antaganden
utgår ifrån ett relativt stabilt förhållande på marknaden. En kraftig nedgång i konjunkturen kommer därmed även att påverka skatteunderlaget.
En av förutsättningarna för befolkningstillväxt
är att det finns bostäder tillgängliga. För att tillgodose efterfrågan, krävs det både förtätning
och nybyggnation. I länet har det varit bostadsbrist under flera decennier. Det har lett till att det

pågår och planeras en kraftig utbyggnad i hela
länet. Sundbybergs stad planerar för cirka 8 800
fler bostäder fram till och med år 2020.14
Med nuvarande antaganden om framtida
bostadsbyggande och om det nationella inkomstoch kostnadsutjämningssystemet för kommuner
och landsting bibehålls, beräknas Sundbybergs
skatteintäkter att öka. Det kraftiga bostadsbyggandet som planeras, med en markant ökning
2012–2018 som sedan successivt avtar, är en förutsättning för befolkningstillväxten och ökade skatteintäkter. Diagrammet visar även på skillnaden
mellan rena kommunalskatteintäkter och skatteintäkter med hänsyn till utjämningssystemet.
Kostnadsutvecklingen beräknas öka successivt och följa intäktsutvecklingen konstant över
tiden. I det kommunala utjämningssystemet
kompenseras staden för antalet unga och antalet äldre. Den kommunala kostnaden är högre för
dessa grupper jämfört med övriga åldrar. Antalet
yngre och framför allt antalet äldre förväntas öka
i riket totalt, vilket innebär att kompensationen
till en enskild kommun beror på utvecklingen i
riket som helhet. Med en drastisk ökning av försörjningsbördan kommer inte skatteintäkter och
statsbidrag att räcka till.
Försörjningskvoten 15 förväntas alltså stiga kraftigt i riket över perioden. Med ökad ekonomisk
standard växer även medborgarnas förväntningar på välfärdstjänster. I Sundbyberg ökar framför allt antalet yngre medan antalet äldre ligger
förhållandevis konstant. Den relativa andelen i
yrkesverksam ålder kommer att vara förhållandevis konstant, från att utgöra 67 procent 2011 till
66 procent 2020. Det skiljer från riket där allt färre
kommer att försörja allt fler.
Befolkningsökningen är en utmaning i sig för
staden. Den kommer att kräva stora investeringar framöver såväl i nyanskaffning som i reinvesteringar. Kopplat till ekonomisk hållbarhet är underhåll och ombyggnation av skolor och andra kommunala fastigheter nödvändig för att inte ekonomiska värden ska gå förlorade.
Investeringar i infrastruktur kan komma att innebära krav på att kommunerna tillsammans med stat
och landsting gemensamt finansierar större projekt.
För att skapa ekonomiskt utrymme för investeringar måste staden begränsa kostnaderna för
den kommunala driften. God ekonomisk hushållning innebär att det blir nödvändigt att hålla kostnaderna inom ramen för skatteintäkterna, trots de
större kraven och den ökade efterfrågan på kom-

munala tjänster. Det innebär till exempel att staden bör generera årliga överskott och finna alternativa finansieringsformer för att möta ökade
investeringsvolymer.

Hustyp

Småhus

BOSTADSFÖRSÖRJNING OCH
BOSTADSBYGGANDE

Flerbostadshus

Bostadsförsörjningen är av stor vikt för kommunernas utveckling. En boendeplanering som tar
hänsyn till hela befolkningens behov kan bidra
till en väl fungerande bostadsmarknad. För att
genom planering medverka till en integrerad
social och fysisk stadsstruktur blir det nödvändigt att blanda upplåtelseformer och typer av
bostäder. Det är viktigt att det finns valfrihet på
bostadsmarknaderna som möter människors
behov och önskemål om hur de vill bo.
Under tidsperioden 1950–1990 skedde
en omfattande utbyggnad av Sundbyberg.
Sammanlagt byggdes cirka två tredjedelar av det
nuvarande lägenhetsbeståndet under denna tid.
Utbyggnaden skedde främst i Storskogen, Ör,
Hallonbergen och Rissne. Under 1990–2000 byggdes cirka 1 000 nya lägenheter. Många av dessa
byggdes som förtätningsprojekt i den existerande bebyggelsen men runt 300 lägenheter kom till
i nybyggnationen längs Bällstaån. I förhållande till
omvärlden låg bostadsbyggandet under denna
period på en relativt hög nivå. Under perioden
2001 till och med 2007 byggdes 442 lägenheter
i Sundbyberg. Under 2008–2010 färdigställdes
totalt 1 038 lägenheter i flera stadsdelar.

FRAMTIDA BOSTADSBYGGANDE

HUSTYP OCH UPPLÅTELSEFORM

Sundbyberg har många smålägenheter och
många hyresrätter ägda av det allmännyttiga fastighetsbolaget Fastighets AB Förvaltaren (publ).
Antalet stora lägenheter och småhus i staden
är relativt litet men ökar successivt genom de
utbyggnadsprojekt som pågår, framför allt i Stora
Ursvik och Brotorp men även genom förtätningar
i de centrala delarna av Sundbyberg.
Av totalt 18 245 bostäder i flerbostadshus
så ägs 7 936 17 – motsvarande 43 procent – av
Fastighets AB Förvaltaren (publ).
Fördelningen på hustyper och upplåtelseformer skiljer sig mycket mellan de olika stadsdelarna. I Hallonbergen är nästan samtliga bostäder
hyresrätter i flerbostadshus medan bostadsrätt
och äganderätt är i majoritet i Duvbo och Ursvik.

Upplåtelseform

Totalt

Hyresrätt

Bostadsrätt

Äganderätt/övriga

Antal

%

Antal

%

37

3,3

28

2,5

11 346

62

6 899

38

Sundbybergs nuvarande bostadsbyggnadsprognos sträcker sig till och med år 2025.18
Fram till 2020 beräknas totalt 8 800 nya bostäder byggas. Av dem planeras 3 900 i Stora Ursvik
och cirka 2 200 inom Rissne, Hallonbergen och Ör.
Ungefär 30 procent av de nya bostäderna fram till
2020 antas innehålla minst fyra rum i lägenheter,
radhus eller småhus.

Tabellen visar
fördelningen av hustyper
och upplåtelseform den
31 december 201016

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i
Sundbybergs stad
Sundbybergs stad ska präglas av balans mellan bostäder, arbetsplatser och grönstruktur.
En viktig princip är en bostad – en arbetsplats.
Blandade upplåtelseformer och boendeformer
är viktigt att eftersträva både vid nyexploatering
och vid förtätning. En större mångfald i upplåtelseformer underlättar integration av människor
med olika förutsättningar och behov. Samtidigt
ger det människor möjlighet att byta boendeeller upplåtelseform utan att behöva flytta från
stadsdelen.
För att skapa ett livaktigt stadsliv både under
dag- och kvällstid och att underlätta vardagslivet
ska arbetsplatser och service integreras i bostadsområdena.
Alla stadsdelar ska vara likvärdigt attraktiva. Att
skapa en verksamhet med särskild profil i en viss
stadsdel kan bidra till ökad attraktivitet för den
enskilda platsen. På så sätt skapas också naturliga rörelsemönster i staden och nya möten mellan
människor kan uppstå.
Bostadsutbudet ska vara varierat med olika
boende- och upplåtelseformer, storlekar och
hyresnivåer. I stadsdelar där stadens koncerns
markinnehav är utan hyresrätter eller där hyresrätternas andel av bostäderna i flerfamiljshus är
under 25 procent ska staden och dess bolag medverka till nyproduktion av hyresrätter.
Där så är lämpligt ska även möjligheterna att
bygga på höjden prövas.

Riktlinjer för
bostadsförsörjning
Varje kommun ska enligt
bostadsförsörjningslagen ta
fram riktlinjer för bostadsförsörjningen en gång per
mandatperiod. I enlighet
med kommunfullmäktiges
beslut ingår stadens riktlinjer för bostadsförsörjning i
översiktsplanen.

16)	Statistiska centralbyrån.
Bostadspak 2010
17)	Avser 2010 enligt www.
forvaltaren.se
18)	Totalt antas cirka 9 400
nya bostäder färdigställas
till år 2025

SUNDBYBERGS STAD, ÖVERSIKTSPLAN 2012

19

Medborgaren, staden och regionen

1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2009

2010

Bostadsbyggande

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Strävan efter attraktiva och levande stadsdelar
handlar mycket om att prioritera barns lika rätt till
trygga och goda uppväxtvillkor.
BLANDADE BOENDE- OCH UPPLÅTELSEFORMER

Blandade boende- och upplåtelseformer ska finnas inom stadens samtliga bostadsområden så
att de boende kan välja den form som önskas.
Det ska finnas möjlighet till boendekarriär som
innebär att det ska gå att bo i Sundbyberg hela
livet. Boende- och upplåtelseformer ska finnas för
alla skeden i livet.
Sundbybergs stad ska sträva efter att öka integrationen i staden.

Sundbyberg är en del av en storstadsregion
med landets huvudstad och därmed en del av
Stockholm – The Capital of Scandinavia. Regionen
är i flera avseenden ett naturligt centra, dels geografiskt men även sett till förekomsten av internationella flygplatser och hamnar med ett strategiskt
läge i Östersjön.

PRIORITERADE GRUPPER

ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV

Stockholmsregionen är Sveriges ekonomiska motor. I Stockholms län skapas närmare 30
procent av landets bruttonationalprodukt.
Tillsammans med hela Mälarregionen ökar siffran
till cirka 40 procent. Bakom detta ligger en mängd
företag inom olika branscher i ett varierat näringsliv. Regionen är vidare Sveriges centrum för nyföretagande och entreprenörskap. Stockholm klarar
sig även väl sett till antal anställda i kunskapssektorer och satsningar inom forskning, utveckling
och utbildning.
Stockholms län är Sveriges största arbetsmarknad med över en miljon människor i arbetskraften.
Sysselsättningsgraden är högre än i övriga landet
och en av de högsta i Europa. Länet är också arbetsplats för nära 90 000 människor som bor i andra delar av landet och denna inpendling till länet
ökar ständigt. Utmärkande för regionen är också
den omfattande pendlingen mellan länets kommuner. Arbetspendlingen ökar och det finns idag
inget som pekar på att denna trend ska brytas.

DET REGIONALA PERSPEKTIVET

GESTALTNING OCH UTSMYCKNING

20

Sundbyberg och regionen 19

De grupper som särskilt ska uppmärksammas när
det gäller behov av bostäder är äldre, personer
med funktionsnedsättning, ungdomar, studerande samt flyktingar. Staden ska samverka med de
boende och andra aktörer på bostadsmarknaden
för att tillgodose behovet av ett anpassat boende
för de prioriterade grupperna

Sundbybergs stad ska arbeta för ett regionalt
perspektiv på boendefrågorna då bostadsmarknaden är densamma för många av invånarna i
Stockholms läns kommuner.

19) 	Uppgifterna i detta
avsnitt bygger på regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS
2010

tion och teknik ska samspela och bilda en tilltalande helhet. Stadsrummet ska bygga vidare på
befintliga strukturer, men även tillföras nutida
gestaltningsidéer för att åstadkomma en blandning av gammalt och nytt. Utformningen av stadens offentliga rum ska stärka stadens identitet
och stimulera till möten mellan människor i olika
åldrar, med olika behov. Vid nybyggnation ska
mångfald och variation i stadsbilden eftersträvas.
Ny bebyggelse ska utformas så att den blir tydligt
urskiljbar i stadsrummet. Vid större stadsbyggnadsprojekt ska kvarter delas upp i minde enheter och gestaltas av olika arkitekter.
Målsättningen är att cirka en procent av produktionskostnaden ska användas till konstnärlig
utsmyckning. Det ska gälla vid all form av bebyggelse, även när staden bygger. Det ska också
kunna gälla såväl den inre som den yttre konstnärliga utsmyckningen.

Vid allt byggande ska gestaltning av hög kvalitet,
som speglar sin samtid, eftersträvas. Såväl byggnader som det offentliga rummet (parker, torg
och gator) ska gestaltas medvetet, med utgångspunkt i platsens förutsättningar och med respekt
för Sundbybergs särart och karaktär. Estetik, funk-

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I LÄNET

Stockholm är Sveriges största län med mer än en
femtedel av landets befolkning. Länet svarar för
närmare hälften av landets befolkningsökning
med inflyttning från övriga Sverige och utlandet.
Befolkningen kännetecknas av en stor mångfald
av människor från olika kulturer och språkgrupper.
Den senaste tioårsperioden har länets befolkning
ökat med närmare 200 000 personer. Ökningen
överstiger tio procent vilket kan jämföras med cirka
två procent för landet i övrigt. Sett till huvudstadsregionens förutsättningar i ekonomiska och kulturella hänseenden kan den positiva befolkningsutvecklingen förväntas bestå i ett längre tidsperspektiv över olika konjunktursvängningar.
Med de senaste årens positiva ekonomiska
utveckling och befolkningsökning har efterfrågan på nya bostäder ökat. Även om Stockholms län
har Sveriges största bostadsbestånd och den högsta nyproduktionen av bostäder i landet kan noteras att ökningen under den senaste tioårsperioden motsvarade nio procent vilket således är mindre än befolkningsökningen samma period. Fler
nya bostäder är en viktig faktor för Stockholms tillväxt. Enligt de senaste bostadsmarknadsenkäterna planerar också länets kommuner för en fortsatt
utbyggnad med nya bostäder.
Regionen har ett antal utmaningar framför
sig. Förutom bostadsbristen ligger de i kommunikationer i form av infrastruktur samt klimatförändringarna, ett globalt hot som även berör
Stockholmsregionen. Med framsynta investeringar kan Stockholm bli en mer energieffektiv region och leda utvecklingen inte bara mot en hållbar
region utan även medverka till en positiv näringslivsutveckling.

Denna utveckling måste bygga på hörnstenarna i
kommunalt utvecklingsarbete:
- attraktiva livs- och boendemiljöer med en
utvecklad service
- kommunikationer och tillgänglighet
- kompetensförsörjning
- näringsliv
Dessa hörnstenar ger tillsammans grunden för
helheten, eftersom de kompletterar och påverkar varandra. Näringslivsutveckling är beroende av
de tre andra. Arbete och livsbetingelser är centrala inslag i livet. Den sociala byggstenen med boende, tillgång till service och upplevelser är grundläggande i vår tillvaro. Arbetet är av största vikt för
det personliga välbefinnandet och den personliga tillväxten. Arbetstillfällen finns i såväl privat
som offentlig regi. Många viktiga, och för det privata näringslivet nödvändiga, arbeten finns inom
den offentliga sektorn. Det vi kallar näringslivet är
grundläggande för välfärden och den ekonomiska tillväxten.

Järfälla

Danderyd
Kista

STADEN

Regionens utveckling bygger på flerkärnighet. Sett
i ett överblickbart perspektiv finns i huvudsak två
funktionella regionala kärnor: den centrala regionkärnan och Kista. Även om Kista växer och har förutsättningar att växa än mer så är det Stockholms
centrala regionkärna som verkligen växer. Den centrala regionkärnan växer inifrån och utåt. Med en
väl utvecklad infrastruktur så kommer dessa båda
kärnor att växa samman. I det kraftfält som bildats mellan Stockholm och Kista ligger Ulvsunda/
Mariehäll, Solna och Sundbyberg.
Sundbyberg har därmed bra förutsättningar
som kan ge staden goda utvecklingsmöjligheter.

Täby

Sollentuna

Sundbyberg
Solna

Vällingby

Stockholm
Bromma

Ekerö

Kungsholmen

Djurgården

Södermalm

Sundbybergs läge i regionen
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Fördjupade översiktsplaner och
stadskärnevision
I detta kapitel beskrivs i korthet de tre fördjupade översiktsplanerna för Stora
Ursvik, Brotorp – del av Västerjärva (numera Järvastaden) samt RissneHallonbergen-Ör. Visionen för stadskärnan beskrivs också i detta kapitel.
Stora Ursvik 20

Brotorp 21

En etappvis utbyggnad av Stora Ursvik pågår och
beräknas fortsätta fram till 2022.
Planeringsmålen enligt den fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik är att:
• 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 staden
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 staden. 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.

Planeringsförutsättningar och innehåll i den fördjupade översiktsplanen anses fortfarande vara
aktuella och planen gäller i sin helhet. I större
delen av området pågår bebyggelse av bostäder
och i ett stråk utmed Enköpingsvägen planeras
verksamheter.

Planeringsmålen och innehåll i den fördjupade
översiktsplanen anses fortfarande vara aktuella
och planen gäller i sin helhet. Det finns dock förändrade planeringsförutsättningar som har inverkan på stadsdelen. Stadsdelen har utökats i norr
med en detaljplan som tillåter lägre bebyggelse för
framförallt ytterligare bostäder. Trafiken i området
kan komma att öka i samband med utvecklingen
av och kommande aktiviteter i MILO.

Rissne, Hallonbergen och Ör 22
Planarbete har startat i Rissne.
Principer till fördjupad översiktsplan:
• Det centrala parkrummet Rissne äng-Golfängarna ska preciseras. Nybebyggelse inom grönområdet får endast ske om det kan bidra till att öka
kvaliteten i grönområdet.
• Gatunätet ska kompletteras för att öka kontakterna i och mellan stadsdelarna. Detta ska ske
genom att öppna avstängda gator alternativt
skapa nya kopplingar.
• Två utvecklingsområden definieras i planen. Det
ena är att sammanbinda Ör med Hallonbergens
centrum och det andra att utveckla Rissne
centrum och tvärbanestråket genom Rissne.
Båda förslagen avser att skapa goda kommunikationslag och stärka centrumfunktionerna.
Kopplingar inne i stadsdelarna kan ske varsamt
och med respekt för de värden man vill bevara.
• Ny bebyggelse ska utgöras av en blandning av
bostäder, kontor och verksamheter som inte
är miljöstörande. Strävan är att skapa en större
variation av funktioner och på så sätt göra stadsdelarna mer levande under hela dygnet.
• Bostäder som kompletterar stadsdelarna ska
vara av varierande upplåtelseformer och varierande boendeformer i syfte att bryta ensidigheten i stadsdelarna.
• Ett antal projekt spridda över stadsdelarna bör
vara startskottet för att öka intresset kring stads-

20)	Den fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik
antogs av kommunfullmäktige i juni 2003
21)	Den fördjupade översiktsplanen för Brotorp antogs
av kommunfullmäktige i
september 2004
22)	Den fördjupade översiktsplanen för Rissne-Hallonbergen-Ör antogs av kommunfullmäktige i mars
2005
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Johan Adelgren

Hallonbergen

delarna i strävan att skapa förnyelse. Dessa projekt
ska experimentera med hur stadsdelarna kan bli
mer varierade.
• Tillgängligheten i området ska vara god för alla,
vilket bör gälla för såväl utomhusmiljöer som
inomhusmiljöer. Till stöd för detta finns policy
för en tillgänglig stad.
Ambitionen är att ta fram en gemensam handlingsplan for utvecklingen av Sundbyparks
område upp mot Hallonbergens centrum samt
Örvallen. Detta kan innebära stora förändringar
i kvarteren Freden större och Fröfjärden och att
området kommer att ingå i ett större förändringsområde. Den fördjupade översiktsplanen anses
fortfarande aktuell och gäller i sin helhet.

Vision Sundbybergs stadskärna 2020
Vision Sundbybergs stadskärna 2020 antogs av
kommunfullmäktige 2010. Visionen anger stadens
inriktning och vilja till utveckling av de centrala
delarna av Sundbyberg. Den ligger till grund för
ett program för genomförande av stadskärnans
utveckling och förnyelse.
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Sundbyberg är en stad som ständigt utvecklas.
Staden växer och tillsammans med närliggande
kommuner formas en ny och större stad. Det förutsätter ansvarstagande, och staden är beredd
att ta ett regionalt och lokalt ansvar för att tillhandahålla attraktiva bostäder och arbetsplatser i ett
mycket centralt läge. Samtidigt är vi positiva till
de utvecklingsmöjligheter som ligger utanför stadens gränser.
Stadens centrum har en genuin och värdefull
stadskärna. Förutom bostäder och arbetsplatser ligger de viktigaste funktionerna i kommunikationer och i handel, service och upplevelser.
Funktionerna påverkar varandra och samverkar.
Efterfrågan på service och tjänster ökar. Det
ger marknader för företag och leverantörer, som i
sin tur medför ett ökat utbud för sundbybergare
och besökare. Sammantaget ger det karaktär och
charm som vi ska värna och förstärka.
Sundbyberg är och ska förbli en knutpunkt för
kollektivtrafiken. Med Tvärbanan ökar tillgängligheten ytterligare. Nya gång- och cykelstråk
innebär viktiga komplement. Den största förändringen i stadsbilden kommer dock att följa på
Mälarbanans utveckling. Målet är att järnvägen
ska grävas ned och förläggas i tunnel genom centrala Sundbyberg. Härigenom ges möjligheten
att bygga bort barriäreffekterna mitt i staden och
slutgiltigt binda samman stadskärnans båda sidor.
En nedgrävning av järnvägen skapar nya möjligheter att utveckla stadskärnan. Utvecklingen
av centrum ska ske genom ett förnyelseprogram
vars alla åtgärder ska stödja sammanlänkningen av stadskärnan samtidigt som stadens funktioner stärks. Programmets inriktning är att staden tillsammans med våra samarbetspartners ska
genomföra följande:
• Utveckla och förstärka sambanden i den nya
staden, inklusive Lilla Albys kontaktvägar med
centrum, platsbildningar i Fredsgatans och
Ursviksvägens förlängningar och stråket till
Marabouparken – vald till Sveriges vackraste
park 2008.
• Skapa nya och tilltalande stadsentréer från
Bromma, Solna Strand, Solna Business Park
och Ekensbergsvägen med ny bebyggelse och
utvecklade stråk.
• Genomföra olika förnyelseprojekt och ett
landmärke som på skilda sätt lyfter fram
Sundbyberg.
• Skapa nya kopplingar med Annedal och
Ulvsunda.

Stadskärnans avgränsning här i detaljhandelsutredningen.

Centrala Sundbyberg

Johan Adelgren

• Utveckla strandpromenaden utefter
Bällstaviken.
• Bygga om och till i till exempel kvarteren Plåten,
Bageriet, Basaren och Banken vid Landsvägen
respektive Orgeln och Godset på Järnvägsgatan.
• I samband med den nya tvärbanan utveckla
stråket längs Landsvägen och Torget. Utveckla
ett nytt rörelsestråk genom kvarteret Kabeln vid
Löfströms allé.
• Tillvarata utvecklingsmöjligheter i enskilda fastigheter med till exempel nya husliv, fasader och
takvåningar.
• Återskapa och utveckla stadens torg, och tydliggöra sambanden med omkringliggande ytor.
• Bygga ett nytt resecentrum med tillgänglighet,
trafikinformation, förbättrade väntytor och service.
• Skapa nya hållplatser för bussar och taxi.
• Med en successivt utökad turtäthet för bussförbindelserna skapa förutsättningar för en direktbuss till Bromma flygplats.
• Anlägga nya parkeringsplatser, företrädesvis i
garage under mark och utvecklar befintliga parkeringar för ärenden.
• Förlänga Sturegatan och Järnvägsgatan in i
Solna Business Park.
• Främja ett ökat handelsutbud med nya affärer
– i småskaliga köpkvarter – på båda sidor om
järnvägen, över järnvägen och i resecentrum.
• Skapa nya mötesplatser och offentliga rum för
såväl sundbybergare som besökare, till exempel ett nytt bibliotek, hotell, restauranger, caféer
och samhällsservice.
• Låta kultur, service och handel samspela.
Utvecklingen av Sundbybergs stadskärna omfattar stora och små åtgärder och insatser med olika
tidsperspektiv. Allt ifrån långsiktig stadsförnyelse med nya byggnader, anläggningar och parker
till bearbetning av miljö- och stråkstruktur med
omedelbara åtgärder för till exempel uppfräschning av gator och torg, fasad- och andra effektbelysningar och utvecklade skyltprogram.
Förnyelsen av stadskärnan visar att
Sundbybergs stad antar utmaningen att vara
en del av Stockholms centrala regionkärna och
ett alternativ och komplement till Stockholms
city – en destination. Målsättningen svarar mot
Sundbybergs övergripande vision: Sundbyberg –
där staden är som bäst.
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Förändringsområden
Här beskrivs de förändringsområden som föreslås i översiktsplanen.23 Ett förändringsområde är ett område där användningen av marken föreslås bli en annan än
vad den är idag. För vissa områden har beslut redan fattats och planering påbörjats, vilket i så fall anges i texten. För de resterande delarna är avsikten att i princip
bevara nuvarande karaktär och stadsmiljö. I de områdena kan kompletteringsbebyggelse prövas utifrån stadsdelens förutsättningar och stadens avsikter.
Utveckling av de olika förändringsområdena sker
utifrån en strävan mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Ur ett socialt hållbart perspektiv innebär det
exempelvis att frågor om tillgänglighet och trygghet alltid beaktas. Det betyder även att aktiviteters och verksamheters utformning sker utifrån
ett barn-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Vid planering av bostäder planläggs även för
social service, kollektivtrafik och gång- och cykelbanor för att underlätta vardagslivet.
Ur ett ekologiskt hållbart perspektiv handlar det både om att försöka minska påverkan på
naturen och att skapa en attraktiv hållbar stadsmiljö. Det kan förverkligas genom att till exempel
bygga ekologiskt, skydda och utveckla grönområden, skapa bra trafiklösningar, verka för minskat
buller, förbättra avfalls- och dagvattenhanteringen och arbeta med gestaltningsfrågor.
Ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv handlar
det om att satsa på förebyggande insatser kring
folkhälsa, att planera utifrån aktuella prognoser
när det gäller befolkningsutveckling och skattekraft, säkra tillväxten och behålla balansen mellan
antal bostäder och arbetsplatser.

1. Kilen utmed nya E18
Området kommer att påverkas av nya E18. Plats
ska beredas för tvärbanan och bra cykelleder ska
skapas i området.
Det kan även bli lokalgata mellan Ursvik och
Kista, en lokalgata som också kan öka tillgängligheten till Kymlinge. En sådan lokalgata ska byggas
på bro på motsvarande sätt som E18 och tvärbanan för att hålla grönområdet öppet och undvika
barriärer. Innan tvärbanan är färdig ska det finnas
möjligheter till busstrafik utmed samma sträcka.

2. MILO-området
Området är ett före detta militärområde som
kommunen har köpt av Fortifikationsverket.
Genom sitt läge mellan den nya stadsdelen i
Ursvik och Igelbäckens naturreservat har området
ett för staden strategiskt läge. Områdets framtida
användning prövas nu i en pågående planeringsprocess. En förskolepaviljong med tidsbegränsat
bygglov har uppförts inom området. Inriktningen
för framtida markanvändning är sport och rekreation samt olika servicefunktioner. Inom området
föreslås bland annat en ridanläggning, motionsgård, fotbollsplan och smådjursområde, samt personalutrymmen och förråd för del av den tekniska enhetens verksamhet. I anslutning till, och delvis inom, området finns ett bergrum som troligen
kommer att användas som förråd eller lager. En
viktig utgångspunkt är att området ska öka tillgängligheten till naturreservatet.

3. Enköpingsvägen
Enköpingsvägen föreslås förändras efter det
att Kymlingelänken har byggts om till nya E18.
Gaturummet anpassas till att i större utsträckning
koppla ihop stadens stadsdelar med varandra för
att minska den barriäreffekt som Enköpingsvägen
har i dag. Bebyggelse utmed vägen är ett steg
mot förändring. Vägen kompletteras med längsgående gång- och cykelstråk och blir en del av
stadens övergripande gång- och cykelnät. Det ger
god framkomlighet för cyklister och hjälper till
att länka samman staden. Den befintliga kraftledningen grävs ner.

Linnea vill att det ska finnas
hästar som alla barn kan rida på.

23)	Länsstyrelsen anser att
området norra Kymlinge
ska reserveras som ett
utvecklingsområde för
bostäder och arbetsplatser med en markering i
översiktsplanen som ett
förändringsområde och
kan inte godta att området ingår i översiktsplanen som ett grönt, ickebebyggt område.
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Kapitelrubrikvinjett

Råstagaraget är ett område som på sikt lämpar sig
för utbyggnad av såväl bostäder som verksamheter. En sådan utveckling länkar naturligt samman
områdena med Brotorp och Järvastaden i Solna.
När området bebyggs kommer det även att planeras för såväl lokalvägnät som gång- och cykelvägar mot Solna. Genom utbyggnad av gång- och
cykelvägar samt en ekodukt över Enköpingsvägen
underlättas även kontakterna mellan stadsdelarna. Vid exploatering kommer det värdefulla grönstråket att beaktas.
ÖRVALLEN

Sofie föreslår
en ekodukt – en
bro för djur och
människor.

4. Området mellan Hallonbergen och
Enköpingsvägen
Här skapas ett attraktivt område för främst arbetsplatser och handel, med inslag av bostäder. Bland
annat har ett byggvaruhus nyligen placerats här
och en större matbutik ska etableras i området. En
ny väganslutning från Enköpingsvägen har nyss
uppförts mittemot Milstensvägen. Utöver bra
gång- och cykelstråk i området blir en lokalgata
parallellt med Enköpingsvägen verklighet. Dessa
planer skapar arbetstillfällen.

5. Området mellan Brotorp och
Hallonbergen inklusive Råsta kulle,
Råstagaraget och Örvallen
Det viktiga grönstråket bevaras och området
utvecklas för att förbättra förbindelserna mellan
Brotorp och Hallonbergen. Boende i Sundbyberg
ska naturligt och enkelt kunna röra sig mellan stadens stadsdelar. En blandning av bostäder och
arbetsplatser eftersträvas. Den befintliga kraftledningen i området grävs ner. En ekodukt, en
bro med växtlighet för djur och människor, över
Enköpingsvägen kan vara lämplig för att utveckla
grönstråket och knyta ihop Brotorp med Ör/Råsta.
Det kan också bli en naturlig sammankoppling
mellan idrottsområdet i Ör och Ursviks motionsområde.
RÅSTA KULLE OCH RÅSTAGARAGET

For att öka sambandet, tryggheten och säkerheten i stråket mellan Brotorp och Hallonbergen
föreslås samlad bebyggelse i form av bostäder
och verksamheter på delar av Råsta kulle.
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Området utvecklas och utvidgas till förmån för
ytterligare idrottsfunktioner, bland annat utifrån
intentionerna i handslag med idrottsalliansen.
Solna planerar för stora förändringar intill detta
område, och en viss anpassning till det bör ske.

6. Kvarteret Dimslöjan
Förutsättningar för nuvarande värmeverk kan
komma att förändras. Solna och Sundbyberg
växer kraftigt och det finns behov av nya produktionsmöjligheter som bättre kan ordnas på annan
plats, vilket gör det möjligt att avveckla nuvarande
anläggning. En nedläggning av befintligt värmeverk möjliggör bebyggelse av bostäder i området.

7. Järnvägsområdet
Trafikverket planerar för en utbyggnad till fyra
spår för Mälarbanan mellan Tomteboda och
Kallhäll. För sträckan genom centrala Sundbyberg
aktualiseras en nedgrävning av spåren. Det innebär i så fall helt nya förutsättningar att binda
samman och utveckla Sundbybergs centrum.
Samtidigt frigörs ytor som till viss del kan användas för att skapa nya bostäder och arbetsplatser
i anslutning till ett resecentrum med möjligheter
att byta mellan alla trafikslag. Under arbetet med
en nedgrävning av spåren kommer såväl boende som förvärvsarbetande i området att påverkas genom sämre tillgänglighet och ökat buller. Då behövs tidig miljöstyrning och egenkontroll. Arbetet behöver etappindelas och åtgärder
vidtas för att minimera störningarna. Vid en förläggning i tunnel eller överdäckning kommer staden att säkerställa att utformningen bidrar till att
minimera skador vid olyckor och underlätta räddningsinsatser.
Området på båda sidor om järnvägen i nordväst, alldeles intill gränsen till Stockholms stad,

ska utvecklas och delvis omvandlas. Det är viktigt
att förhålla sig till de förändringar som sker på
södra sidan om Bällstaviken, där stadsdelen
Annedal växer fram. En järnvägstunnel som
sträcker sig ända fram till denna plats skulle skapa
helt nya förutsättningar och vara till stor fördel för
Sundbybergs utveckling. Det ger möjligheter att
skapa nya offentliga rum i form av ytterligare park
och förlängning av strandpromenaden.
Sundbybergs station är en mycket viktig och
välfrekventerad knutpunkt för många kollektivtrafikanter. Stationens miljö och dess funktion för såväl resande som alla berörda trafikslag

behöver utvecklas till ett modernt resecentrum.
Detta gäller oavsett vad som kommer att ske med
Mälarbanan. Den slutgiltiga inriktningen för stationens utveckling är dock i grunden avhängig
av de statliga besluten kring Mälarbanans kapacitetsförstärkning. När dessa förutsättningar har
klarlagts är staden beredd att förfina sin vision
för stadskärnan med ett helt nytt flerfunktionellt
resecentrum. Med stadens målsättning om nedgrävning av Mälarbanan är det naturligt att se ett
kommande resecentrum som en välintegrerad
del av en sammanläkt stadskärna med funktioner
i flera plan och över kommungränsen till Solna.

Max skulle vilja att det fanns en ny lekpark
och en ny chokladfabrik och en leksaksbil
och ett leksakshus i Tigerhörnan.
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Beskrivning av de olika stadsdelarna
De tio stadsdelarna i Sundbyberg presenteras nedan.

Fakta
Centrala
Sundbyberg

Nuläge24

Antal bostäder

7 694

Cirka
8 460

Andel hyresrätter

55 %

-

Andel bostadsrätter

42 %

-

Andel äganderätt/
annat

2%

-

12 804

14 852

11 %

13 %

13,5 %

14 %

Antal boende
Andel barn
1–15 år
Johan Adelgren

Andel över 65 år

Centrala Sundbyberg
HISTORIK

STADENS AVSIKTER

Centrala Sundbybergs bebyggelsehistoria är relativt kort och sammanfaller med den moderna stadens födelse. Startskottet var när järnvägen drogs
över Sundbybergs gårds ägor på 1870-talet. Efter
det skapades en stadsplan med det givna rutnätsmönstret. Stadsförnyelsen som pågick under
1960- och 1970-talen har satt en stark prägel på
centrala Sundbyberg.
Centrala Sundbyberg består förutom stadskärnan av områdena Hästhagen, Allén och
Tulemarken. Hästhagen blev praktiskt taget fullbebyggt under slutet av 1920-talet och början av
1930-talet. Villaområdet Tulemarken byggdes på
1930-talet. Allén är ett arbetplatsområde där de
bostäder som finns byggdes längs Bällstaån under
slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

När järnvägen som idag går i marknivå genom centrala Sundbyberg läggs i tunnel finns goda förutsättningar att skapa en attraktiv stadsmiljö, utan
järnvägen som barriär i stadens hjärta. Förutsättningar finns att skapa en val utvecklad knutpunkt för kollektivtrafiken med möjlighet att byta
mellan buss, snabbspårväg, pendeltåg, regionaltåg
och tunnelbana. Planarbete pågår också för att
möta ökade behov av förskola och skola i området.
Kvarteret Banken vid Esplanaden-Landsvägen planeras att byggas om till bland annat äldreboende.
Tulemarkens goda exempel på ett bostadsområde i tidig funktionalistisk stil gör området värdefullt att skydda mot alltför stora förvandlingar. Trots om- och tillbyggnader präglas området i
dess helhet av tidstypisk arkitektur.
Staden planerar att öka områdets skydd mot
omfattande förändringar genom exempelvis
bevarandeprogram.

NULÄGE OCH PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGAR

Stadens mest centrala delar kommer att omvandlas och området runt stationen att utvecklas.
Butiksstråket längs Sturegatan bevaras och ny
handelsetablering kommer främst att ske söder
om järnvägen. Inom Tulemarken byggdes under
2008 ett antal flerbostadshus.

Prognos
202025

24)	Uppgifter om befolkningen: Befolkningsprognosen
den 23 mars 2012.
Uppgifter om antal bostäder: bygger på Folk- och
bostadsräkningen 1990
kompletterad med senare
uppgifter om färdigställda
bostäder från Sundbybergs stad samt uppgifter
om ombildningar från
Fastighets AB Förvaltaren
(publ).
Beskriver läget den 31
december 2011.
25)	Prognos för befolkningen
kommer från befolkningsprognos den 23 mars
2011.
Uppgifter om antal bostäder utgår ifrån bostadsbyggnadsprognos 13
mars 2012. Skattning av
förändrade upplåtelseformer baseras på uppgifter i
pågående och kommande
planarbete. Se även Riktlinjer för bostadsförsörjning vad gäller fördelning
av upplåtelseformer
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Beskrivning av de olika stadsdelarna

Johan Adelgren

Fakta
Lilla Alby

Prognos
2020

Nuläge

Antal bostäder

2 557

Cirka
3 220

Andel
hyresrätter

57 %

-

Andel
bostadsrätter

43 %

-

-

-

Andel äganderätt/
annat
Antal boende

4 235

5 716

Andel barn
1–15 år

10 %

13 %

Andel över
65 år

17 %

15 %
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Lilla Alby
HISTORIK

I slutet på 1800-talet tog ett villasamhälle form i
Lilla Alby. Under framför allt 1960- och 1970-talen
skedde en kraftig omvandling av området. I samband med det fick området en tydlig stadskaraktär med flerbostadshus. Lilla Alby gård byggdes
1833 och är stadsdelens äldsta bevarade hus.
NULÄGE OCH PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGAR

Lilla Alby ligger mycket centralt och har ett
bra kommunikationsläge. Snabbspårvägen,
Tvärbanan, kommer att passera Lilla Alby med
en hållplats vid Bällsta Bro och en närmare
Sundbybergs tågstation. Detta kommer att ge
området ett ännu bättre kollektivtrafikläge.
De mest omfattande förändringarna i stadsdelen sker, och kommer att ske, i området längs
Bällstaviken. I samband med exploateringen
rustas Tuvanparken upp och strandpromenaden längs Bällstaviken utvecklas till ett attraktivt
gång- och cykelstråk. Här planeras även en gångoch cykelbro över Bällstaviken till Ulvsunda, tillsammans med Stockholms stad.

Mellan järnvägen och Landsvägen, alldeles öster
om Ekensbergsbron, pågår byggnation av kontorslokaler för Swedbanks nya huvudkontor.
En bro öster om Ekensbergsbron kommer att
leda snabbspårvägen in i Solna.
STADENS AVSIKTER

Avsikterna för stadsdelen beskrivs i serviceprogrammet för Lilla Alby och innebär att
i princip bevara karaktären av stadsmiljön.
Kompletteringsbebyggelse kan tillåtas genom
att till exempel utnyttja obebyggd mark inom ett
kvarter eller bygga på befintliga hus. De största
förändringarna i Lilla Alby kommer att ske söder
om Hamngatan.
Gång- och cykelkopplingar mot Stockholm,
Solna och centrala Sundbyberg ska förbättras.
De nya bostäder som byggs gör att andelen
stora lägenheter i området ökar. Det kommer
att ställa större krav på service till exempel inom
barnomsorgen. Möjligheten att bygga nya förskolor utreds därför i pågående planarbete. I övriga
Lilla Alby kommer endast mindre förtätningsprojekt att bli aktuella.

Storskogen
HISTORIK

År 1946 köpte Fastighets AB Förvaltaren (publ) in
Storskogsområdet. Området blev i och med det
bostadsbolagets första stadsdelsprojekt. Större
delen av Storskogen byggdes på 1950-talet och
består av flerfamiljshus.
NULÄGE OCH PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGAR

Prognos
2020

Antal bostäder

1 717

Cirka
2 060

Andel hyresrätter

87 %

-

Andel
bostadsrätter

12 %

-

1%

-

Antal boende

2 755

3 590

Andel barn
1–15 år

10 %

13 %

Andel över
65 år

21 %

16 %

Johan Adelgren

STADENS AVSIKTER

Nuläge

Andel äganderätt/ annat

Tuletorget ska rustas upp och förtätas med två
höga punkthus, på platsen där det tidigare låg
en bensinstation. Även torgytan och kopplingen över Tulegatan mot Centrala Sundbyberg ska
förtydligas. Planarbete och byggnation pågår
också för att möta ökade behov av förskola och
skola i området. Området längs Vackra vägen
har förändrats och ett antal flerbostadshus med
bostadsrätt har byggts under 2008. Här finns även
planer på ytterligare mindre förtätningsprojekt.
Förskolan Vargen invigs i januari 2013.

I övriga Storskogen kommer endast mindre förtätningsprojekt att bli aktuella.

Fakta
Storskogen

Duvbo

Fakta
Duvbo

HISTORIK

Antal
bostäder

1 047

1 100

Andel
hyresrätter

42 %

-

Andel
bostadsrätter

20 %

-

Andel
äganderätt/
annat

38 %

-

Antal
boende

2 283

2 460

Andel
barn 1–15
år

22 %

23 %

Andel
över 65 år

17,5 %

12 %

År 1899 togs det första spadtaget utifrån en upprättad plan med 325 inritade tomter i Duvbo. I
Duvbo kan villorna delas in i fem olika hustyper:
snickarglädjeshus, jugendvillor, nationalromantiska byggnader, 1920-talshus i nyklassicistisk stil
och moderna villor. Duvbo är av riksintresse för
kulturmiljövård vilket innebär krav på staden att
upprätta riktlinjer för hur man avser tillmötesgå
kulturintresset.
NULÄGE OCH PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGAR

STADENS AVSIKTER

Duvbo ska i huvudsak bevaras till sin karaktär.

Prognos
2020

Johan Adelgren

Utbudet av platser inom förskola och skola motsvarar inte den efterfrågan som finns i området
och närområdet. Diskussioner pågår därför kring
hur fler platser inom förskola och skola ska kunna
skapas. Programarbete pågår för att bygga om
och till Duvboskolan.

Nuläge
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Fakta
Rissne

Nuläge

HISTORIK

Antal
bostäder

3 167

Andel
hyresrätter

68 %

-

Andel
bostadsrätter

31 %

-

1%

-

Antal
boende

7 519

9 974

Andel barn
1–15 år

19 %

21 %

Andel över
65 år

7%

10 %

Andel
äganderätt/ annat

Rissne planerades under slutet av 1970-talet och
utbyggnaden pågick cirka tio år. Hela området
byggdes under ledning av Fastighets AB Förvaltaren
(publ) och har till stora delar ett likartat formspråk.
Efter 1990 har mindre bostadskompletteringar skett
i området.
NULÄGE OCH PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGAR

Johan Adelgren

Fakta
Hallonbergen

Rissne

Prognos
2020

STADENS AVSIKTER

Stadens avsikter uttrycks i den fördjupade översiktsplanen.

Hallonbergen
Nuläge

Prognos
2020

HISTORIK

Antal
bostäder

2 089

Andel
hyresrätter

100 %

Andel
bostadsrätter

-

-

Andel
äganderätt/ annat

-

-

Antal
boende

5 291

7 397

Andel barn
1–15 år

16 %

18 %

Andel över
65 år

13 %

10,5 %

Hallonbergen stadsplan antogs 1968 och redan
1973 invigdes bostadsområdet. Byggföretaget
bakom bostadshusen var Fastighets AB Förvaltaren
(publ). Högspänningsledningen som gick rakt igenom området i öst-västlig riktning har satt stor prägel på bebyggelseutformning. Ledningen flyttades
1991 och följer nu Enköpingsvägen.

Cirka
2 900

-

NULÄGE OCH PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGAR
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Rissne består i huvudsak av flerfamiljshus med
hyresrätt som upplåtelseform. Det finns även viss
senare kompletteringsbebyggelse med bostadsrätter i flerfamiljshus och radhus. En förändring pågår
genom försäljning av hyresrätter till bostadsrättsföreningar och genom nybyggnation i form av radhus
som kompletterar den befintliga bebyggelsen.

Hallonbergen består av flerfamiljshus där hyresrätt är den enda upplåtelseformen och Fastighets
AB Förvaltaren (publ) den enda hyresvärden. En
förändringkan ske genom försäljning av hyresrätter till bostadsrättsföreningar och genom nybyggnation av bostäder. Ett planarbete för nya bostäder
pågår för del av Hallonbergen, mot Ursviksvägen,
tillsammans med Ör. För att stärka de båda stadsdelarnas offentliga rum och få de boende mer delaktiga i planarbetet så är ett samverkansprojekt en del
av detaljplanearbetet: ”PARKLEK II - Samverkan om
gestaltning av offentliga miljöer ”.
STADENS AVSIKTER

Stadens avsikter uttrycks i den fördjupade översiktsplanen.

Ör

Fakta Ör

HISTORIK

Ör har i likhet med stadsdelarna Duvbo, Hallonbergen,
Rissne och Lilla Ursvik ingått i Sundbybergs stad sedan
1949. Innan dess tillhörde områdena Spånga municipalsamhälle. Stadsplanen för Ör fastställdes 1962 och det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Förvaltaren (publ)
inledde som byggföretag bostadsbyggandet efter det.

Ör består av lägre flerfamiljshus där hyresrätt i princip
är den dominerande upplåtelseformen och Fastighets
AB Förvaltaren (publ) den enda hyresvärden. En viss förändring har påbörjats genom försäljning av hyresrätter
till bostadsrättsföreningar och kan ske framöver genom
nybyggnation. Planarbete för kompletteringsbebyggelse av olika typer av bostäder pågår. Örskolan ska byggas ut
och en ny förskola ska byggas på en tidigare förskoletomt.

Antal
bostäder

1 074

Cirka
1 600

Andel
hyresrätter

84 %

-

Andel
bostadsrätter

16 %

-

Andel
äganderätt/ annat

NULÄGE OCH PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGAR

Prognos
2020

Nuläge

-

1 872

3 101

Andel barn
1–15 år

14 %

16 %

Andel över
65 år

23 %

13,5 %

Fakta Stora
Ursvik

Nuläge

Prognos
2020

Stora Ursvik ligger norr om Enköpingsvägen och avgränsas i väster av Kymlingelänken, kommande nya E18.
Större delen av området har tidigare varit inhägnat då
Försvarets Forskningsinstitut (FOI) bedrev skyddsklassad
verksamhet.

Antal bostäder

351

Cirka
4 200

Andel hyresrätter

3%

Andel
bostadsrätter

27 %

NULÄGE OCH PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGAR

Andel äganderätt/ annat

73 %

Antal
boende

1 143

10 484

Andel barn
1–15 år

37 %

19 %

Andel över
65 år

1%

7%

STADENS AVSIKTER

Stadens avsikter uttrycks i den fördjupade översikts
planen.

Susanne Kronholm

Antal
boende

Stora Ursvik
HISTORIK

En etappvis utbyggnad av Stora Ursvik pågår och beräknas avslutas omkring 2022. Stadsdelen utökas med
MILO-området. Enligt träffade överenskommelser ska
det område som ligger mellan Kymlingelänken och
kommande nya E18 genom kommungränsjustering
överföras från Stockholms stad till Sundbyberg. För att
utöka tillgängligheten mellan olika kollektivtrafikslag
ska en koppling mellan Ursvik och Rinkeby åstadkommas. Lösningarna för detta ska studeras ytterligare. En
ny förskola/skola beräknas starta i augusti 2014.

-

-

STADENS AVSIKTER

Karolina Moe

Stadens avsikter uttrycks i den fördjupade översiktsplanen, miljö- och gestaltningsprogram för Stora Ursvik
och i serviceprogram för Ursvik och Brotorp.
Serviceprogrammet uppdateras kontinuerligt. Det
innehåller bland annat frågor om förskola, skola och
annan kommunal och kommersiell service. I planeringen av service betraktas Lilla Ursvik, Stora Ursvik och
Brotorp som ett gemensamt planeringsområde.
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Fakta Lilla
Ursvik

Nuläge

Antal
bostäder

304

Andel
hyresrätter

8%

Andel
bostadsrätter
Andel
äganderätt/ annat

17 %

HISTORIK

Lilla Ursvik är ett bostadsområde med i huvudsak småhus, främst från 1930- och 1940-talen. Området gränsar i norr till Igelbäckens naturreservat och i väster till
Stora Ursvik.

-

-

-

826

842

Andel barn
1–15 år

24 %

23 %

Andel över
65 år

13,5 %

11,5 %

NULÄGE OCH PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGAR

Lilla Ursvik påverkas av att det sker förändringar både
öster och väster om området.
Lilla Ursvik blir en del av ett större sammanhang.
Serviceutbudet ökar tack vare befolkningsökningen
och kommunikationerna utvecklas och förbättras. En
ny förskola planeras i området.
Susanne Kronholm

75 %

Antal
boende

Lilla Ursvik

Prognos
2020

STADENS AVSIKTER

En förtätning närmast Enköpingsvägen är möjlig men
det kräver att kraftledningen grävs ned. Service till de
boende i Lilla Ursvik utvecklas i och med utbyggnaden av Stora Ursvik och Brotorp. Motionsområdet ska
värnas och utvecklas för att möta de krav den ökande
befolkningen medför.

Brotorp
Fakta
Brotorp

Nuläge

Antal
bostäder

253

Cirka
800

Andel
hyresrätter

-

-

rätter

41 %

-

Andel
äganderätt/ annat

59 %

-

685

2 159

Andel barn
1–15 år

37 %

29 %

Andel över
65 år

0%

4%

Prognos
2020

HISTORIK

Brotorp ligger norr om Enköpingsvägen i östra
Sundbyberg. Området har bestått av byggnader
som haft koppling till militärens tidigare verksamhet, nyare byggnader och av provisorier i form av
skjul och skärmskydd. Länge var endast en liten del av
Brotorpsområdet detaljplanelagt. Under 2004 antog
kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för
Västerjärva-Brotorp.

Andel
bostads-

Antal
boende

NULÄGE OCH PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGAR

Johan Adelgren

Förändringar och utveckling av den östra delen av
Brotorp ska följa innehållet i den fördjupade översiktsplanen för området. Brotorp kommer att få karaktären av trädgårdsstad med radhus, parhus och flerfamiljshus.
I området mellan Brotorp och Lilla Ursvik pågår
planarbete för Västra Brotorp där förutsättningar för
bostäder, skola, sporthall och kontorsbyggnader längs
Enköpingsvägen provas. Nuvarande entré till motionsområdet får inte reduceras till sin omfattning. En arkeologisk undersökning har genomförts som visar att
det finns ett större sammanhängande område med
fornlämningar än vad som tidigare varit känt som
påverkar planläggningen.
STADENS AVSIKTER

Stadens avsikter uttrycks i den fördjupade översiktsplanen, planen för Västra Brotorp och i serviceprogrammet för Ursvik och Brotorp.
36
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Säkra livsmiljöer
Här beskrivs översiktligt ett antal betydelsefulla faktorer som påverkar miljön samt
människors hälsa och säkerhet. I den miljökonsekvensbeskrivning som hör till
översiktsplanen finns analyser av planens betydande miljöpåverkan för några av
perspektiven.
Miljökvalitetsnormerna ska ange de föroreningshalter eller störningsnivåer som människor eller
miljön kan utsättas för utan fara för stora besvär
eller påtagliga nackdelar. Myndigheter och kommuner ska se till att de nationella miljökvalitetsnormerna uppfylls. I dag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, fisk- och musselvatten samt
omgivningsbuller.

Buller – ett miljöproblem
EU behandlar omgivningsbuller som ett av de viktig
aste miljöproblemen. Det finns ett bullerdirektiv i svensk lag genom förordningen (2004:675) om
omgivningsbuller. Med buller menas sådant ljud som
i allmänhet inte är önskvärt. Vid höga nivåer kan buller ge hörselskador. Buller kan även vid lägre nivåer
medföra hälsoeffekter av annat slag som högt blodtryck, koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem
hos barn och sömnstörningar. Svårigheter att genom
bullret uppfatta tal är ett stort problem, särskilt för
personer med hörselnedsättning.
Buller från trafik med bilar och tåg kan medföra
olägenheter för människors hälsa inom vissa delar
av staden. Även buller från olika slag av anläggningar, byggarbeten och andra verksamheter
medför i vissa fall störningar.
Den senaste bullerutredningen utfördes i
Sundbyberg i maj 2011 och den visar att ekvivalent och maximal ljudnivå överstiger riktvärden för
samtliga huvudvägar och även för flertalet lokala
vägar. Ett åtgärdsplan för trafikbuller kommer att
tas fram som nästa steg.
Krav och riktlinjer för buller finns för olika bullerkällor, bebyggelsetyper och situationer. Centrala
myndigheter som Boverket, Naturvårdsverket
och Socialstyrelsen har tagit fram riktvärden med
mera. För trafikbuller har regering och riksdag lagt
fast målsättningsvärden. Sundbybergs stad til�lämpar de riktvärden som tagits fram. I vissa fall,
exempelvis vid förtätningar i stadsbebyggelse,
är det svårt att klara riktvärdena. Avsteg ska alltid
behandlas restriktivt och kan endast göras efter
noggrann prövning. Metoden med beräkning av

ljudkvalitetspoäng kan vara en del av sådan prövning. Bullerutredningar ska genomföras kontinuerligt, före, under och efter utbyggnad och förtätning i bullerutsatta områden för att säkerställa att
gällande riktvärden hålls.

Miljökvalitetsnormer för luft
Sundbyberg är medlem i Stockholms och Upp
sala läns luftvårdsförbund. Förbundet är ett sam
verkansorgan som har till uppgift att skapa en bild
av luftens kvalitet och hur föroreningarnas h
 alter
påverkas av olika beslut. Luftvårdsförbundet har för
medlemskommunerna gjort beräkningar av luftföroreningshalter som kvävedioxid och partiklar.
För alla miljökvalitetsnormer har riksdagen fastställt en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara
uppfyllda. Om en miljökvalitetsnorm bedöms
bli svår att klara till den utsatta tidpunkten, ska
ett åtgärdsprogram upprättas. Idag finns det
åtgärdsprogram för kvävedioxid och för partiklar i Stockholms län. Miljökvalitetsnormerna för
luft uppfylls väl i Sundbyberg med ett fåtal undantag enligt Luftvårdsförbundets utredningar.
Undantagen är förhöjda partikelhalter på en kort
gatusträcka på Landsvägen och invid gaturummet
Ulvsundavägen–Hjulstavägen nära Rissnekorset.
Trafik på gator och vägar, små och stora förbränningsanläggningar och även många andra
verksamheter ger upphov till luftföroreningar.
Luftföroreningar påverkar miljö och hälsa genom
att bidra till försurning, orsaka växtskador, skada
ozonskiktet, påverka klimatet, medföra hälsoeffekter – bland annat allergiska besvär – och luktproblem. Sundbyberg ska medverka till att nationellt
fastställda rikt- och gränsvärden för luftföroreningsnivåer och utsläpp av luftföroreningar kommer att uppfyllas. Intag av luft till byggnader bör
alltid placeras för att få bästa möjliga tilluftskvalitet. Detta är speciellt viktigt vid byggnation intill
starkt trafikerade gator och vägar. Anläggningar
som kan medföra luktproblem eller problem för
allergiker ska lokaliseras med nödvändiga skyddsavstånd.
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Områden med markföroreningar
Susanne Kronholm

Föroreningar i marken kan finnas på platser där
olika former av miljöfarlig verksamhet bedrivs eller
tidigare har bedrivits. Exempel på sådana områden
är där tippning av avfall förekommit eller där bensinstationer har legat. I Sundbyberg har det funnits ett flertal betydande industriella verksamheter, som senare har flyttats eller lagts ner. Det är,
framfor allt vid förändringar av markanvändning,
viktigt att undersöka förekomst av eventuell markförorening från dessa verksamheter. Utfyllnader
med massor av okänt ursprung kan också innehålla
betydande föroreningar.
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för
markföroreningar ska tillämpas i staden. Vid misstanke om markföroreningar ska undersökning av
föroreningstyper, mängder och utbredning i mark
göras i ett tidigt planeringsskede. En genomgång
av områden med eventuell markförorening har
utförts av staden och finns i en databas hos länsstyrelsen. Uppdateringar och statusrapporteringar
sker kontinuerligt genom inrapportering till länsstyrelsen.

Översvämningsrisker-/områden
Risken för översvämningar i Mälaren är idag hög
enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), eftersom tillrinningen till Mälaren
kan vara högre än den kapacitet som finns att
tappa vatten från Mälaren. Fram till dess att en
ökad tappningskapacitet eller att förebyggande
och beredskapshöjande åtgärder av mycket stor
omfattning har genomförts kvarstår den höga risken. Området vid Bällstaån/Bällstaviken är det
område i Sundbyberg som riskerar att översvämmas. Analyserna från MSB visar också att delar av
Järnvägsgatan riskerar att översvämmas.
I samband med nybyggnation av bostäder i kvarteret Hamnen, mellan Hamngatan och
Bällstaviken, gjordes en översiktlig geoteknisk
undersökning för att bland annat utreda stabilitetsförhållandena och risken för skred i leran mot
Bällstaån. Beräkningarna visade att en zon på cirka
en till två meter närmast Bällstaviken är stabil,
men på gränsen till instabil. Undersökningen och
beräkningarna resulterade i rekommendationer
och begränsningar i avstånd för uppfyllnader eller
andra belastningsökningar nära strandkanten.
Marken nära Bällstaån är attraktiv för nybyggnation. När ytterligare byggnation planeras
måste risk för översvämningar och skred beaktas.
Byggnadstekniska åtgärder kan även behöva vidtas inför ett förändrat klimat. Geotekniska under40

sökningar ska genomföras vid planering av byggnader inom området och därmed säkerställa att
nödvändiga skyddsavstånd införs. Vattentäta
byggnadskonstruktioner ska användas när så är
påkallat. Översvämnings- och skredrisker som kan
orsaka skador på människor eller byggnader ska
undvikas.

Radon – inget stort problem i
Sundbyberg
Radon avges från marken, byggnadsmaterial eller
brunnsvatten. Radon i inomhusluften kan orsaka
lungcancer. Riskområden för förhöjda radonhalter i
mark har sammanställts på en karta. I Sundbyberg
är radon från byggnadsmaterial eller brunnsvatten inget stort problem. Radonsäkert byggande
ska tillämpas vid byggande inom områden med
förhöjd markradonrisk. Radonhalten i luften inomhus får inte överstiga 200 bequerel per kubikmeter.
Riktvärdet gäller för bostäder, förskolor, skolor och
andra allmänna lokaler.

Hantering av dagvatten ska bli bättre
Dagvatten är det regn-, smält-, och spolvatten som
avleds från tak, gator, parkeringar och grönytor.
För att förhindra uppkomst av dagvatten och bibehålla grundvattenbalansen ska andelen hårdgjorda ytor minimeras. Dagvattnet ska där det är möjligt tas omhand lokalt (LOD). Recipientens (mottagarens) känslighet respektive dagvattnets föroreningsinnehåll avgör i det enskilda fallet vilka
krav på rening av dagvatten som kommer att ställas. De riktlinjer för dagvattenhantering som finns
i Sundbybergs stad ska beaktas vid planering. Vid
exploateringar i staden ställs krav på rening och
fördröjning av dagvattnet innan det släpps ut i de
olika recipienterna Bällstaån/Bällstaviken, Lötsjön,
norra Råstabäcken och Igelbäcken. Material som
kan avge miljöstörande ämnen till dagvattnet ska
alltid undvikas. Krav på materialval och dagvattenhantering, bland annat genom gröna tak, ska ställas i avtal, detaljplaner och bygglov. Dagvattnet ska
också ses som en resurs som, om det synliggörs i
öppna dagvattensystem, kan skapa lokala mervärden i park- eller bebyggelseområden.
I centrala Sundbyberg och Storskogen, där ledningarna är kombinerade för spillvatten och dagvatten, leds dagvattnet tillsammans med spillvattnet till Bromma avloppsreningsverk. Vid nybyggnation ska systemen separeras. Staden ska verka för
att dagvatten från större parkeringsytor och från
de mest trafikerade vägarna och gatorna genomgår rening före utsläpp till recipient.

Dricksvattnet håller hög kvalitet
Sundbyberg är en av 14 kommuner norr om
Stockholm som får sitt dricksvatten från Norr
vatten. Norrvatten producerar och distribuerar
dricksvatten av mycket hög kvalitet och arbetar
kontinuerligt för att vattenleveranserna ska ske
säkert och effektivt. Råvattnet kommer från
Mälaren, Görvälnfjärden, och renas i Görväln
verket. För att minska sårbarheten pågår ständigt
ett utvecklings- och säkerhetsarbete. Norrvattens
ledningsnät är numera ihopbyggt med Stockholm
Vattens ledningsnät, så att dricksvatten, vid eventuell krissituation, även kan levereras från Stock
holm Vattens vattenverk. Om hela östra Mälaren
skulle slås ut som råvattentäkt på grund av olycka
eller utsläpp kan reservvattentäkter behöva
användas (grundvattentäkter). Inom Norrvatten
pågår ett arbete för att studera vilka möjligheter
som finns att hitta nya grundvattentäkter i framtiden, eftersom det har visat sig att sådana behövs.

Elektromagnetiska fält från
kraftledningar

Säkerhet – små risker i Sundbyberg
I Sundbyberg finns inte några farliga verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2
kap. 4 §) eller större kemiska anläggningar, så kal�lade Sevesoanläggningar (Sevesolagen). Det finns
några verksamheter som har tillstånd att hantera
brandfarliga varor, till exempel bensinstationer.
Den största enskilda risken i staden hänger samman med olyckor på vägtrafiknätet.
Farligt gods transporteras än så länge på E18/
Enköpingsvägen som går genom staden samt på
E4 och Ulvsundaleden (väg 279), som går utmed
kommungränsen.
E18/Enköpingsvagen kommer att upphöra som
rekommenderad väg för transporter av farligt gods
i samband med att E18 leds om via Kymlinge

Arbetet med krisberedskap fortsätter
Krisberedskap handlar om att vara beredd inför
händelser som normalt inte inträffar. Spridning av
farliga ämnen och allvarlig smitta, terrorhandlingar, naturhändelser som slår ut samhällsviktig infrastruktur under lång tid och tekniska kollapser i samhällsviktiga el-, tele- och IT-system, är exempel på
hot och risker som samhället måste kunna hantera.
En fungerande krisberedskap bygger på att det
finns en kapacitet och förmåga att hantera vardagliga olyckor och störningar som inträffar ofta med
relativt små konsekvenser för samhället. Ansvaret
ligger främst hos den som normalt ansvarar för
en viss verksamhet i form av näringsliv, offentliga
organ eller organisationer. Sundbybergs stad ska
fortsatta sitt arbete att identifiera och minska riskerna i sin verksamhet.
Staden har ett krishanteringssystem för att förebygga och hantera olika typer av större olyckor
och kriser på lokal nivå. Det omfattar bl.a. beredskapsplaner för hur staden ska agera vid olika
typer av scenarier och omfattar allt från vardagliga olyckor till allvarliga störningar på exempelvis infrastrukturen genom sabotage. Målet är att
skapa en kostnads- och samverkanseffektiv organisation för både anställda och boende.

Johan Adelgren

Magnetiska fält uppstår kring till exempel transformatorstationer och kraftledningar. Ännu är kunskapsläget svagt kring hälsoriskerna med magnetiska fält. En del forskningsresultat pekar dock på
att samband med vissa typer av cancerformer kan
förekomma. Försiktighetsprincipen ska därför til�lämpas i planeringen. Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter ska följas i detaljplaner.
Magnetiska fält från kraftledningar, transformatorstationer och liknandebör inte överstiga rekommenderade riktvärden26 vad gäller bostäder och
institutioner där barn och ungdom vistas.

länken, så kallade nya E18. Enköpingsvägen övergår samtidigt i kommunalt huvudmannaskap och
kommunens ambition är att vägen därefter inte
ska tillåta genomfartstrafik för farligt gods. E4, E18/
Kymlingelänken och Ulvsundaleden kommer att
vara primära transportleder för farligt gods 27 .
Sundbyberg har inga sekundära transportleder. På
järnvägen (Mälarbanan) genom Sundbyberg transporteras för närvarande inga betydande mängder
av farligt gods. Tågen går genom bebyggda centrala delar av staden, vilket innebär att järnvägstrafiken kan vara en risk- och störningsfaktor att ta
hänsyn till i planeringen. Riskerna ska samtidigt
vägas mot de fördelar som tågtrafiken medför.
De industriella anläggningarna i Sundbyberg är
få och bedöms generellt sett innebära relativt små
risker för omgivningen. Vissa anläggningar skulle vid en olycka kunna medföra risker. De viktigaste är Sundbybergs värmeverk, Råsta bussgarage
och stadsgasnätet. Till riskobjekten räknas även
bensinstationerna.
Särskilt känsliga områden är Igelbäckens dalgång och bäcken med den sällsynta fiskarten
grönlingen. Vad gäller utsläpp och föroreningar är
barn ur risksynpunkt mer utsatta än vuxna, vilket
ska beaktas vid planering av förskolor och skolor.

26)	Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer.
27)	De primära transportlederna bildar ett huvudvägnät för genomfartstrafik och ska användas så
långt möjligt. Sekundära
transportleder är avsedda
för lokala transporter
från och till de primära
transportlederna och
ska inte användas för
genomfartstrafik.
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Tillgänglighet och trafik
Sundbyberg står inför stora förändringar av trafiken. Staden behöver ha ett effektivt och tillfredsställande transportsystem som ger god tillgänglighet och framkomlighet. Många av förändringarna redovisas nedan. Det kontinuerliga arbetet
med trafik och trafikåtgärder beskrivs mer detaljerat i Trafikplan för Sundbyberg.

Trafikverket har påbörjat ombyggnaden av bland
annat Kymlingelänken. Byggnationen pågår och
väntas vara klar under år 2015. E18:s nya sträckning blir Hjulsta-Rinkeby-Kista. I samband med
det går Enköpingsvägen över i kommunalt
huvudmannaskap. Ambitionen är att sänka hastigheten och minska barriärkänslan genom att
vägen byggs om. Det innebär att så många korsningar som möjligt byggs om till cirkulationsplatser som ansluter till angränsande vägar. Vägen
behåller två körfält i båda riktningarna men görs
smalare. Vägrummet blir mer tilltalande genom
val av belysning samt grönska och träd som planteras i mittremsan eller på sidan.

Tillräckligt med parkeringsplatser
Parkeringstalet är kvoten mellan antal parkeringsplatser och antal lägenheter/ arbetsplatser i ett
område. Antalet parkeringsplatser till nybyggnation bestäms oftast i samband med detaljplanering. Staden vill begränsa antalet parkeringsplatser men samtidigt undvika att det uppstår problem på grund av parkeringsbrist.
För nya områden krävs det att parkeringsbehovet löses på kvartersmark samt att nybebyggelse
på parkeringsytor kompenseras med nya parkeringar, företrädesvis i garage under mark.

God kollektivtrafik
I staden finns goda förbindelser. Den viktigaste knutpunkten är Sundbybergs station varifrån
man kan åka tunnelbana och fjärr- och pendeltåg
samt buss.
I Hallonbergen och Rissne finns även möjligheter att byta mellan olika busslinjer och tunnelbana.
Sundbybergs station ska på kort sikt anpassas
med hänsyn till goda kommunikationer genom

Johan Adelgren

Kymlingelänkens ombyggnad påverkar
Enköpingsvägen

goda bytesmöjligheter mellan olika färdslag och
bra cykelparkeringar. Sundbybergs station ska
även utvecklas till en självklar knutpunkt genom
snabbspårväg (Tvärbanan), pendeltåg och tunnelbana samt genom fjärrtågsförbindelser med
av- och påstigning. Förutsättningarna för denna
utveckling ska finnas med i planeringen kring
Sundbybergs centrum.

Bussar mellan stadsdelarna
För att sammankoppla Sundbybergs olika stadsdelar är bussarna det mest betydelsefulla färdmedlet. Busstrafik är lämpligt när underlaget för
spårbunden trafik är för litet. Vissa bussar går
hela dagen, med korta intervall, medan andra
går morgon och eftermiddag för arbetspendling.
Närtrafiklinjerna kompletterar de vanliga bussarna med hållplatser närmare boende och med
möjlighet för människor med funktionsnedsättning att enkelt stiga ombord.

Råsta bussgarage.

Två tunnelbanelinjer i Sundbyberg
Tunnelbanan har fem hållplatser i två sträckningar genom Sundbyberg. Dessa ges större underlag
genom den påbörjade förtätningen i staden.

Två sträckningar av Tvärbanan genom
Sundbyberg planeras
I Sundbyberg är det planerat för två grenar av
SL:s snabbspårväg, Tvärbanan. De två sträckningarna kallas Solnagrenen och Kistagrenen.
Solnagrenen går från Alvik via Ulvsunda och vidare genom centrala Sundbyberg till Solna station.
Dragningen genom centrala Sundbyberg är klar
och Solnagrenen väntas vara i trafik 2013.
Kistagrenen är fortfarande på planeringsstadiet. Inriktningen på arbetet är att den ska gå
från Alvik via Solvalla till Rissne och vidare till
Stora Ursvik och Kista. I Rissne centrum planeras Tvärbanan att få en bytespunkt till tunnelbaSUNDBYBERGS STAD, ÖVERSIKTSPLAN 2012

43

Tillgänglighet och trafik

Fredrik Hjerling

Tvärbanan

nan. Möjligheterna för en hållplats i anslutning till
SEB ska också undersökas. I Stora Ursvik kan en
hållplats förläggas centralt i området med bytespunkt mellan buss och tvärbana. Möjligheten att
placera en hållplats längre norrut utreds också.
Särskild hänsyn tas såväl till estetisk utformning
och stadsbild som till kapacitet och framkomlighet. Tvärbanan kompletterar det radiella spår
nätet i storstadsregionen. Med Tvärbanans två
grenar kommer tunnelbanans gröna linje i Alvik
att knytas ihop med den blå i Sundbybergs centrum, Solna centrum, Rissne och Kista och med
pendeltågen vid Sundbybergs station och Solna
station. Det kan även bli en lokalgata mellan
Ursvik och Kista, med möjlighet till busstrafik
innan tvärbanan är färdig.
Såväl den fördjupade översiktsplanen för
Stora Ursvik som motsvarande plan för RissneHallonbergen-Ör förutsätter att en tvärbana ska
dras genom Rissne och Stora Ursvik. Tvärbanan är
en viktig förutsättning för kollektivtrafikförsörjningen av Stora Ursvik.
44

Båttrafik i Bällstaviken
Om det finns underlag kan en båtbrygga anläggas för att möjliggöra båttrafik i Bällstaviken.
Angöring skulle då kunna ske på två platser i
Sundbyberg. Den ena platsen är vid Hamngatan
där en gång- och cykelbro mellan Stockholm och
Sundbyberg är planerad. I ett sådant läge skulle
tillgängligheten och underlaget för båttrafikering
öka, även för stockholmare. Det andra läget är vid
Marabouparken.

Mälarbanan kan förläggas i tunnel
Fjärrtåg och pendeltåg går igenom centrala Sundbyberg via Mälarbanan. För stadens del
ger den tillgänglighet till fjärr- och regionaltågen men är samtidigt en barriär. Mälarbanan från
Stockholm via Bålsta, Enköping och Västerås till
Örebro är mycket hårt ansträngd. Kapacitet och
tillförlitlighet behöver ökas genom att tågtyper,
som pendel-, regional- och fjärrtåg, med olika
uppehållsmönster och hastigheter kan separe-

ras från varandra. Två nya spår ska därför byggas utefter den befintliga järnvägen på sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll. Sundbybergs
stad verkar, bland annat genom sitt bolag
Sundbybergs stadshus infrastruktur AB, för att
den utbyggda Mälarbanan ska förläggas i tunnel
genom centrala Sundbyberg.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar
I Sundbybergs stad ska det vara möjligt att gå
eller cykla till olika mål. Utmaningen ligger i att
göra attraktiva och gena vägar, så att gång och
cykel blir goda alternativ. Gång- och cykelvägar
ska vara väldimensionerade bland annat med
hänsyn till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. De ska också anpassas ur trygghetssynpunkt.
Gång- och cykelnätets standard höjs genom
kopplingar mot angränsande kommuner.
Exempel på kopplingar är broar över Bällstaviken
och Ulvsundavägen.
Välanordnade sammanhängande stråk in och
ut ur Solna samt nya förbindelser i de norra stadsdelarna ska utföras. Mer finns att läsa i Cykelplan
för Sundbyberg.

genom att utmärkas tydligare samt ges ett tilltalande formspråk. Utformningen ska speciellt förmedla bilden av Sundbyberg.
De viktigaste entréerna in i Sundbyberg
med motorfordon är Landsvägen, Bällstabro,
Sturegatan, Järnvägsgatan, Rissnekorset,
Sundbybergskopplet (vid Solvalla) och
Enköpingsvägen. För kollektivtrafikresande är
främst Sundbybergs station och övriga t-banestationer viktiga entréer. Även Tulegatan, från
Solnahållet, är en viktig entré. Barriärer uppstår
när en plats inte kan nås på ett angenämt vis eller
blir helt otillgänglig. Barriärer utgörs av fysiska hinder, osäkra vägar eller omvägar. Stora barriärer i och kring Sundbyberg är Rissnedepån,
Ulvsundavägen, Bällstaviken, Kymlingelänken,
Mälarbanan och Enköpingsvägen.
I framtida planering ska staden sträva efter att
minska eller ta bort barriäreffekter och skapa trevliga förbindelser. Mellankommunalt samarbete ska främjas för att skapa goda kopplingar över
kommungränser.

Säkra skolvägar

Bankhuset vid Rissnekorset
Susanne Kronholm

Säkra skolvägar handlar om att få säkrare skolvägar för barn som promenerar till skolan och färre
barn som skjutsas till och från skolan. Att många
barn skjutsas i bil medför både att den farliga trafiken utanför skolorna ökar och att barn rör på
sig allt mindre. Det ger även barnen en ensidig
syn på transportlösning samtidigt som de berövas glädjen i att utforska sin närmiljö. Biltrafiken,
framförallt de korta resorna, medför också en
mängd utsläpp.
Sundbybergs stad arbetar för att skapa säkra
och lekvänliga skolvägar. Det handlar om barnens
trygghet, hälsa och miljö. Vid planering av nya
områden ska förutsättningar skapas för en säker
trafikmiljö i hela området, men framförallt runt
skolorna för att bidra till en hållbar utveckling av
Sundbyberg. Stadens mål är att planera för en
säkrare och mer upplevelserik skolväg så att fler
barn börjar gå och cykla till och från skolan.

Utveckling av entréer
Entréernas funktion är viktiga som vägledning in
i staden och gör staden tillgänglig från angränsande kommuner. Stadens entréer ska framhållas
SUNDBYBERGS STAD, ÖVERSIKTSPLAN 2012
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Goda livsmiljöer
En god närmiljö präglas av tillgänglighet, närhet, valfrihet och trygghet. Genom
att skapa trygga, hälsosamma och tillgängliga livsmiljöer präglade av mångfald
skapas möjligheter och villkor för jämlika förhållanden. Det är viktigt med platser
för möten och aktiviteter för alla, oavsett ålder eller livssituation. Mötesplatser är
sociala arenor där normer och värderingar skapas. De bidrar till en känsla av sammanhang. Mötesplatser är betydelsefulla också i den mening att de skapar
liv och rörelse på en plats.
Utrymme för kultur- och idrottsliv
Kultur, idrott, friluftsliv och olika former av föreningsliv är viktiga delar i ett hållbart samhälle.
De bidrar bland annat till en meningsfull vardag.
Samtidigt är kultur och fritid positiva drivkrafter som ger ett mervärde i form av att människor
knyter kontakter och utvecklas som individer och
som grupper. Sundbybergs kultur- och fritidsliv
präglas av mångfald och av närhet till invånarna.
Här finns gröna oaser och parker som lockar både
den kulturellt intresserade och den som vill njuta
av naturskön miljö. Stadens egen kulturverksamhet erbjuder en mängd upplevelser och möjligheter till aktivitet. En viktig del av utbudet är också
föreningslivets och studieförbundens aktiviteter.
I kultur- och idrottslivet får människor möjlighet att uttrycka sig, lära sig att samarbeta och att
komma överens. Kultur och idrott skapar möjligheter till social träning för barn, unga och äldre
samtidigt som det ger kunskap om demokratiska
processer.

Möjlighet till rekreation och fysisk
aktivitet
Städer, arbetsplatser och teknik har utvecklats på
ett sätt som många gånger främjar en stillasittande livsstil i befolkningen. Därför finns behov av att
den offentliga miljön ökar möjligheterna till rekreation och fysisk aktivitet. Det finns stöd för att
den byggda miljön och närhet till grönområden
ökar den fysiska aktiviteten. Bibehållen fysisk aktivitet livet igenom bidrar även till att människor
kan leva ett oberoende liv långt upp i åldrarna.
Detta är viktigt att ta med i samhällsplaneringen.
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god
hälsoutveckling. Sundbybergs stad ska verka för
att skapa goda förutsättningar för en ökad fysisk
aktivitet för hela befolkningen. Alla människor,

under livets alla skeden, bör utifrån sina egna förmågor stimuleras till mer fysisk aktivitet. I det
sammanhanget blir det viktigt att skapa platser
för spontanidrott.
Sundbybergs IP, simhallen, Ursviks motionsområde med motionsspår av olika längd, ridspår och
spår för mountainbike ger medborgarna möjlighet till ett rikt frilufts- och idrottsliv.

Kulturens roll i samhället
Kultur spelar en viktig roll i människors identitetsskapande. Det avser bland annat olika former av
estetiska uttryck såsom teater, konst, dans och
musik.
Det handlar även om att värna om vårt kulturarv som kan lära oss om stadens historia och bidra
till förståelse av samtiden. Kultur bidrar till att
skapa en känsla av tillhörighet och är en del i en
stads identitet. Denna känsla kan bidra till engagemang och delaktighet i samhället.
Kultur är också ett verktyg och en kanal för
kommunikation och kreativitet.
Kultur i sig är en tillväxtfaktor och kan fungera som en drivkraft i en hållbar samhällsutveckling. Genom att utveckla samverkansformer mellan olika aktörer tillvaratas kulturens betydelse i
en positiv och hållbar utveckling.
Konstnärlig gestaltning skapar ett värde och
kan bidra till trygghet och ökad omsorg om närmiljön. Genom att bevara och uppmärksamma
stadsdelars särarter kopplat till kultur skapas
en positiv gemenskapskänsla som kan bidra till
att bryta barriärer mellan områden. Det är viktigt att se vår skyldighet att förvalta vårt kulturarv och samtidigt bidra till framtidens kulturarv. I Sundbyberg finns en tradition med offentlig konst i bostadsområden. Ett exempel är Rissne,
där tolv konstnärer har utsmyckat delar av områSUNDBYBERGS STAD, ÖVERSIKTSPLAN 2012
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det utifrån olika teman som natur och historia.
Många av dessa poetiskt uttrycksfulla skulpturer i
Rissne, är också barnvänliga.
De är väl placerade, de känns spännande, tidlöst klassiska och modernistiska på samma gång.
De har gett området en stark känsla av en
bestående identitet och sammanhållning.
Utsmyckningarna kommer att fortsätta gagna
både barn och vuxna i många generationer framöver.
Kulturverksamhet finns på många platser och
sammanhang i Sundbyberg. Några exempel är
musikskolan, biblioteken, Marabouparkens konsthall och Kulturcentrum.
Stadens kulturverksamheter handlar om allt
ifrån teaterföreställningar, utställningar och
musikunderhållning till kulturprojekt för alla åldrar. Kultur erbjuds inom äldreomsorgen och i
samarbete med föreningslivet genomförs bland
annat teater- och musikprogram. Stadens bibliotek är en viktig arena för såväl kultur som kunskap, information och social gemenskap. Kultur
är också ett naturligt inslag i undervisningen i
Sundbybergs skolor.

Vikten av trygghet och tillgänglighet
Sundbyberg ska vara en trygg och tillgänglig stad
för alla. Trygghet och tillgänglighet kan ha olika
innebörd beroende på ålder, kön eller livssituation. Trygghet kan vara att känna sig säker på att,
oavsett funktionsförmåga, vara kapabel att ta sig
fram till affären eller hinna i tid till sitt arbete eller
skola. Det kan också vara att omges av människor
som skulle ingripa om det behövs. Trygghet kan
sammanfattas som en upplevelse av kontroll över
sin situation och ett förtroende för omgivningen.
Genom bland annat goda kommunikationer och
god tillgång till information om sin närmiljö upplever vi trygghet.
Staden Sundbyberg ska ge förutsättningar för
att alla ska uppleva trygghet hela livet. Att planera för ett tryggare och mer tillgängligt samhälle betyder bland annat att se till de olika upplevelser och erfarenheter människor har och ta tillvara på dem i planeringen. Genom att skapa miljöer som både tillgodoser grundläggande behov
och bidrar till liv och rörelse skapas möjligheter
till trygghet.

Foto: Kultur- och fritidsförvaltningen
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Planering för ökad tillgänglighet
Sundbyberg arbetar aktivt med att förbättra tillgänglighet vad gäller lokaler, offentliga miljöer likväl som information och verksamheter. Det
finns också ett råd för funktionshindersfrågor.
Staden är på god väg mot målet om en tillgänglig
stad vad gäller kommunägda lokaler. En aktuell
fråga är tillgängligheten vid Sundbybergs station.

Planering för ökad trygghet
Staden arbetar idag aktivt med trygghetsperspektivet i den ordinarie planprocessen. Staden
har också ett trygghetsråd där syftet är att genom
förebyggande arbete, samordning och informationsutbyte medverka till att den upplevda tryggheten stärks.

Tillgång till information
Tillgång till information är en del av ett trygghetsskapande och på samma gång en demokratisk rättighet. Därför är det viktigt att från stadens
sida arbeta för ökad tillgänglighet till information
om närsamhället.

Underhåll av utemiljön
En välskött och väl utformad offentlig utemiljö är viktig för upplevelsen av trygghet i staden.
Städning och klottersanering är viktigt, liksom
röjning av vegetation, exempelvis längs gångoch cykelvägar. En god belysning i den offentliga
miljön skapar också trivsel och trygghet. Ett rikt
folkliv på torg och i parker ger också en känsla av
trygghet. Att skapa väl fungerande mötesplatser i
staden är därför av stor vikt.

Rikt restaurangliv och socialt ansvar

Sverige. Ur ett barnperspektiv blir detta en viktig
aspekt att beakta för att skapa trygga uppväxtvillkor för våra barn.
Därför är det viktigt med den yttre och inre tillsynen av restauranger i Sundbyberg och utbildning i Ansvarsfull alkoholservering. Det är viktigt
att restauranger följer alkohollagen för att förhindra överservering till gäster och servering till
minderåriga.
I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill Sundbybergs stad bidra till att skapa
goda restaurang- och boendemiljöer för stadens
invånare samt bra förutsättningar för restaurangägarna att konkurrera på lika villkor.
Tillståndshavare, sökande av serveringstillstånd
och den breda allmänheten ska uppleva att stadens arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert och att det präglas av ett stort socialt ansvar.
Etablering av restauranger ska ske med hänsyn till
lokaliseringsprincipen i miljöbalken 2 kap. 4 § och
serveringstillstånd ges i enlighet med alkohollagen. Utifrån det så kallade skyddsintresset ska
de positiva värden som restaurangerna erbjuder
tillvaratas samtidigt som ungdomar ska skyddas
från en tidig alkoholdebut. Storkonsumtion bland
ungdomar är ett viktigt nyckeltal att följa och försöka minska då berusningsdrickande innebär
risker på kort och lång sikt för individen. Under
2000-talet har det varit en positiv utveckling i årskurs 9, det vill säga att färre är storkonsumenter
av alkohol 2010 än 2002. För årskurs två på gymnasiet finns det också en positiv trend, men svagare. En viktig strategi för att minska alkohol- och
tobakskonsumtion bland ungdomar är att se till
att butiker sköter kontroll av legitimation vid köp
av folköl och tobak. Detta är kommunens ansvar
tillsammans med polisen.

Sundbyberg är en av Sveriges krogtätaste kommuner med över 50 restauranger med serveringstillstånd. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i
en levande stad.
Ur ett folkhälsoperspektiv är det ändå viktigt
att sätta det i relation till att både män och kvinnor i Sundbyberg ligger på fjärde plats i statistiken för högst andel storkonsumenter av alkohol i
Stockholms län. Den mest effektiva åtgärden för
att minska alkoholkonsumtionen och förebygga
alkoholrelaterade skador är att begränsa tillgängligheten. Det finns även en stark koppling mellan alkohol och våld och den kopplingen är större i länder där det finns en berusningskultur som i
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Den viktiga grönstrukturen
Människan generellt mår bra av att vistas ute i
natur och parker. Förutom frisk luft bidrar kontakten med natur och parker till att vi bland annat
drabbas av färre fysiska och psykiska sjukdomar,
att stressen minskar och att koncentrationsförmågan ökar. Stora sammanhängande grönområden
är också viktiga för den biologiska mångfalden.
Både Sundbyberg och regionen växer starkt
vad gäller befolkning och ekonomi.
Nyexploateringar och verksamheter måste
föregås av noggranna avvägningar mellan olika
intressen och värden för att Sundbyberg, såväl
som regionen, ska kunna erbjuda långsiktigt hållbara livsmiljöer. Sundbybergs natur och parker
ska utvecklas och skötas så att invånarna även i
framtiden har möjlighet till rekreation och friluftsliv i sin omedelbara närhet.
Stadens grönplan visar den gröna strukturens
kvaliteter, var den finns och hur den hänger ihop.
Grönplanen ska vara ett underlag för den framtida fysiska planeringen och för framtida hantering
och skötsel av stadens parker och grönområden.

Tätortsnära natur
Tätortsnära natur definieras av länsstyrelsen som
natur i Stockholmsområdet och dess närmaste
omgivningar. Den innefattar både områden nära
bebyggelse och områden i de så kallade gröna
kilarna mellan regionens tätbebyggelse och
områden i anslutning till landsbygd.

Järvakilen – en av Stockholms gröna
kilar
Järvakilen, en av Stockholmsområdets gröna
kilar, går genom Sundbyberg, och sträcker sig
från Sigtuna in till Nationalstadsparken i centrala
Stockholm. Mellan berörda kommuner pågår ett
visst samarbete för att bevara och utveckla kilen
ur natur- och rekreationssynpunkt. Detta samarbete kan bli än viktigare i framtiden, då trycket på marken i och kring Järvakilen är stort och
nya exploateringar planeras. Det gröna sambandet mellan Sundbyberg och Stockholm behöver förstärkas i samband med Kymlingelänkens
ombyggnad.

Igelbäckens naturreservat
– en del av Järvakilen
Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg (en del
av Järvakilen) inrättades 2004 för att skydda och
bevara ett tätortsnära naturområde för naturupplevelser och friluftsliv. Samtidigt ska Igelbäcken
skyddas som ett levande vattendrag. Reservatet
sköts i enlighet med en skötselplan som kommunfullmäktige fastställt.
Bäckens vattenföring och -kvalitet är beroende av vad som händer inom hela dess avrinningsområde, och berörda kommuner samarbetar med
länsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuseet för
att skydda och bevara Igelbäcken.
Exploateringar i naturreservatets närhet måste
utföras så att reservatets värden säkerställs i framtiden.

Bostadsnära natur inom 300 meter
Bostadsnära natur består av allmän mark med
naturkvaliteter inom 300 meter från bostaden.
För att skapa en god bebyggd miljö måste tillgången till bostadsnära natur säkras. Naturen
används som en plats för lek, avskildhet, hundrastning, möten, motion, inspiration och bidrar
även till att utveckla en förståelse för ekologi.
Den bostadsnära naturen är ofta en viktig del av
stadens totala grönstruktur, då den bildar spridningskorridorer genom exploaterade områden.
Bostadsnära natur kan vara en offentlig, öppen
plats som bjuder in till möten, men den kan även
fungera som en barriär som avgränsar människor
från varandra. Båda dessa funktioner behövs, dels
för att integrera människor, dels för att skydda
integriteten närmast bostaden.

Tillgång till grönytor
Formella grönytor är de som staden äger och sköter medan faktiska grönytor omfattar alla ytor
som inte är hårdgjorda eller bebyggda, till exempel trädgårdar.
Hela den faktiska grönstrukturen bör beaktas
för att se ekologiska samband och värdera olika
grönytors betydelse i det stora sammanhanget. Däremot är det främst de formella grönytorna som kan användas för att säkra tillgången till
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bostadsnära natur. En variation av grönområden
ger möjlighet till olika aktiviteter.
För att uppmärksamma och synliggöra den
bostadsnära naturen behöver den kopplas till
stråk och inte avskärmas av barriärer. Bostadsnära
natur ska kunna nås av alla. Drift och underhåll är
viktigt för att öka tillgängligheten.

Grönytefaktor vid byggande
En grönytefaktor anger hur stor del av en tomts
totala yta som är ”ekoeffektiv”, d.v.s. har positiv
betydelse för platsens ekosystem och lokalklimat.
Olika delytor inom tomten värderas, beroende på
vilka förutsättningar de erbjuder i detta avseende. Grönytefaktorn är ett genomsnittligt värde för
hela tomtens yta. En grönytefaktor om minst 0,5
ska tillämpas för alla tomter i Sundbybergs stad
som ska bebyggas, utom i centrala Sundbyberg,
Storskogen och lilla Alby där en grönytefaktor om
0,3 tillämpas.28 Grönytefaktorerna används vid
byggande av flerbostadshus, småhus i gruppbebyggelse och kommersiella byggnader.

Kvalitet på den bostadsnära naturen
Hänsyn till bostadsnära natur ska tas med redan i
planarbetet och den bör räknas som en del av ny
bebyggelse. När gestaltningsprogram tas fram
ska krav på den bostadsnära naturens utformning
och innehåll formuleras samt kopplas till bestämmelser i detaljplan. Ett långsiktigt perspektiv och
medveten skötsel bidrar starkt till ett grönområdes kvalitet. Exploatering ska ske med hänsyn till
topografi (terrängen) och naturen.

Vikten av träd

28)	Se Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor.
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Till den bostadsnära naturen räknas även de träd
som finns insprängda i stadsmiljön. Även planterade träd på gator och torg har stor betydelse för
upplevelsen av platsen. Trädens karaktär varierar med årstiderna, de renar luften från partiklar och avger syre, balanserar lokalklimatet, binder lös jord och skapar rumslighet. De fungerar
därmed som ett viktigt grönt inslag i staden. Vid
detaljplanearbete bör möjlighet till att utveckla
stadens trädbestånd övervägas och en inventering av skyddsvärda träd genomföras. När träd tas
ned på grund av ålder eller sjukdom är det viktigt
att träd återplanteras för att behålla den gröna
strukturen.
Det tar lång tid för ett träd att bli stort. Därför
är det värdefullt att så långt det är möjligt spara
träd vid exploatering.

Vackra parker i våra stadsdelar
I Sundbyberg finns det flera parker i de olika
stadsdelarna som var och en har stor betydelse.
Varje park har sitt eget unika värde och sin egen
identitet. I dag erbjuder parkerna utrymmen för
en mängd aktiviteter året om såsom lek, spel,
picknick, skridskoåkning på vintern och bad på
sommaren. Parkerna är också mötesplatser vid
olika typer av arrangemang – förstamajtal, nationaldagsfirande, riddarspel, mulleverksamhet
med mera. Sundbybergs parker håller av tradition
en mycket hög standard vad gäller skötsel och
underhåll. Parker ska locka människor i alla åldrar till utevistelse i olika former. Trygghet, säkerhet, tillgänglighet och miljöanpassning är viktiga aspekter i utvecklingen av stadens parker och
lekparker.

Några värdefulla parker
Ursviks holme är ett av de grönområden som
är identifierade för bevarande i miljö- och
gestaltningsprogrammet för Stora Ursvik.
Tillgängligheten till området har förbättrats och
skogen har bevarats och kompletterats med grillplats, sittplatser samt träkojor. En sydsluttning
har gallrats för att inbjuda till exempelvis pulkaåkning.
Aktivitetsparken i Stora Ursvik ligger i gränslandet mellan skogen med Ursviks motionsspår
och bebyggelsen i Stora Ursvik. Här finns ytor för
exempelvis bollspel, en skateboardramp, en liten
scen och lekredskap. Parken inbjuder till aktiviteter för alla, från de allra yngsta till de äldre barnen.
Golfängarnas öppna gräsytor är en del av
det viktiga, centrala rekreaktionsområde som
löper mellan Rissne äng, Lötsjön och vidare till
Råstasjön i Solna.
För Duvbo är Solparken, Kanalparken och
Duvboparken värdefulla för villaområdets karaktär.
I centrala Sundbyberg spelar Tornparken, vid
vattentornet, en viktig roll för stadsdelens liv.
Tornparken är en plats för många olika typer av
aktiviteter. Vattentornet omgärdas av gräsmattor och berghällar, medan det i den västra delen
av parken finns ett äventyrslandskap för barn i
alla åldrar.
I Lilla Alby finns den gamla sjukhusparken
Tuvan. Tuvanparken är idag en vacker och väl
använd park med många kvaliteter. Den har stor
betydelse som grön oas i Lilla Alby. Genom att
förlänga Tuvanparken över Hamngatan, ner till

Aktivitetsparken i Stora Ursvik

Susanne Kronholm
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Matilda vill ha en glassaffär i Sundbyberg

29)	Se avsnittet Mellankommunala och regionala
intressen.
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Bällstaviken, knyts det nya bostadsområdet vid
Bällstaviken ihop med Tuvanparken och Lilla
Alby. Den gamla, övre delen av parken lämnas i
princip orörd, medan den nedre delen utvecklas och binds samman med strandpromenaden,
Strandparken, i ett Strandtorg. Förlängningen
av Tuvanparken och Strandtorget blir ett viktigt
uttryck för Sundbybergs offentliga möte med
vattnet. Tuvanparken och Strandtorget ska vara
en plats för alla. Platsen ska innehålla många olika
användningar för olika tillfällen och här kommer
även en ny gång- och cykelbro att leda över till
Ulvsunda, på andra sidan Bällstaviken.
Marabouparken är en prisbelönt och kulturminnesmärkt anläggning, där konst och natur
möts och förenas. Den är en mycket populär park
som nyttjas av såväl besökare till konsthallen och
skulpturparken som besökare till barnbadet och
för utflykter i det gröna.

punkt för arbetet. Målet är att alla Sveriges vatten ska ha uppnått minst god status år 2015. I de
fall detta inte är möjligt av olika skäl kan tiden förskjutas till som längst 2027. En viktig princip är
också att inget vatten får försämras.
I Sverige omfattar miljökvalitetsnormerna för vatten större yt- och grundvatten eller
delar av dessa, så kallade vattenförekomster.
Vattenförekomster som idag inte uppnår god status ska åtgärdas genom de åtgärdsprogram som
har tagits fram av vattenmyndigheten. I flera fall
kommer dock ytterligare åtgärder att krävas för
att uppfylla miljökvalitetsnormerna.
Sundbyberg arbetar sedan länge tillsammans
med berörda kommuner och länsstyrelsen med
vattenfrågor i enlighet med EU:s ramdirektiv för
vatten.

Sjöar och vattendrag och EU:s ramdirektiv för vatten

Bällstaån börjar i Järfälla och rinner sedan genom
Stockholm och Sundbyberg.
Efter att ha passerat genom Solvalla slutar ån så
småningom i Bällstaviken.
Det är viktigt att minska föroreningarna i ån,
både för åns egen skull och för Mälaren där ån
mynnar. En särskild arbetsgrupp för Bällstaån har
bildats.29
Bällstaviken är, förutom Lötsjön, den enda större, öppna vattenytan i Sundbyberg.
En öppen vattenyta är värdefull ur upplevel-

Sedan år 2000 finns ett EU-direktiv – det så kal�lade ramdirektivet för vatten – vilket binder samtliga EU-länder att arbeta på ett gemensamt sätt
med vattenfrågor. År 2004 infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning, vilket innebar ett nytt
helhetsgrepp på vattenfrågorna. Vattnets naturliga gränser (vattendelare) mellan vattensystemen
avgränsar de avrinningsområden som är utgångs-

Bällstaån-Bällstaviken

sesynpunkt; den speglar himlens ljus och ger ett
starkt intryck av vädret och årstiden, samtidigt
som omgivande bebyggelse avspeglas på ytan
och påverkar upplevelsen av platsen. Vattenytan
avgränsar områden fysiskt samtidigt som den
kopplar samman dem visuellt.
Långa siktlinjer och överblick över ett större
område underlättar orienteringen och förståelsen för omgivningen. Strandpromenaden längs
Bällstaviken ska värnas och utvecklas så att den
upplevs som offentlig och tillgänglig för alla.

Igelbäcken med grönlingen
Igelbäcken är ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet, och i bäcken
finns den sällsynta fisken grönling. Igelbäcken
rinner från Säbysjön i Järfälla och vidare genom
Stockholm, Sundbyberg och Solna för att slutligen mynna i Edsviken vid Ulriksdals slott.
I Igelbäckens avrinningsområde ingår även
Sollentuna. Delar av Igelbäcken har i Sundbyberg
restaurerats för att gynna grönlingens fortlevnad.
Hänsyn måste tas till Igelbäcken vid kommande
exploateringar i avrinningsområdet, och tillkommande dagvatten infiltreras, fördröjas och renas
vid behov.

Norra Råstabäcken nära flera
exploateringsprojekt
Norra Råstabäcken börjar i Stockholm söder om
Rinkeby och rinner sedan längs Enköpingsvägen

till Råstasjön i Solna. Bäcken fortsätter sedan i
en kulvert under järnvägen till Norra Frösunda,
under E4 vid Järva krog för att slutligen mynna
i Brunnsviken. Inom bäckens tillrinningsområde
byggs och planeras flera stora exploateringsprojekt.
En dagvattenutredning har gjorts som visar ett
behov av åtgärder i bäcken för att minska belastningen på Råstasjön, både vad det gäller flöde
och föroreningar, samt för att minska risken för
översvämningar uppströms kvarteret Fröfjärden.
Dagvattenutredningen ska beaktas vid kommande exploateringar, och mark reserveras för dagvattendammar och andra fördröjningsåtgärder,
såväl uppströms kvarteret Fröfjärden som nedströms Råsta.

Fågelsjön Lötsjön och södra
Råstabäcken
Lötsjön är en parksjö med ett centralt läge i parkområdet Golfängarna. Sjön är mycket grund och
anlagd som en fågelsjö. Ur rekreationssynpunkt är
Lötsjön och södra Råstabäcken, tillsammans med
den närliggande Råstasjön i Solna, mycket värdefull. Intill sjön (sjöarna) finns en mycket välanvänd
gång- och cykelväg. Sambandet mellan Lötsjön
och Råstasjön behöver utvecklas i framtiden.
Förutsättningar för att skapa en regional stadspark i samarbete med Solna stad ska undersökas
för att gemensamt utveckla parkområdet.

Lötsjön

Johan Adelgren
SUNDBYBERGS STAD, ÖVERSIKTSPLAN 2012

55

Johan Adelgren

56

12
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För att uppnå en hållbar utveckling formuleras riktlinjer och krav som ställs på
exploatörer, fastighetsägare med flera i samband med ny- och ombyggnation av
fastigheter och utbyggd infrastruktur. I detta avsnitt beskrivs några av de viktigaste kraven och riktlinjerna.
Byggnadsmaterial och kemikalier
Kemiska ämnen spelar en viktig roll i dagens samhälle. En stor del av de kemiska produkterna förbrukas vid användningen och går ut i avloppsvattnet, hanteras som avfall eller sprids diffust till
luft eller mark. Andra kemiska produkter används
vid tillverkning av material, komponenter och
varor. I allt kemikaliearbete gäller att förebygga att kemiska ämnen orsakar skada på människor eller miljö. De företag som tillverkar ämnena
har huvudansvaret för att förebygga risker med
kemiska ämnen, men alla som använder kemiska ämnen och produkter måste ha kunskap och
ta ansvar för att hantera risker i sin egen verksamhet.
Byggnadsmaterial kan användas på olika sätt,
i olika miljöer, med olika grad av utsläpp som
följd, och de som utsätts för kemiska ämnen kan
vara olika känsliga. Om kemikalier och byggnadsmaterial kan väljas utifrån kunskap om risker stimuleras utvecklingen mot säkrare produkter. Sundbybergs stad ska, så långt det är möjligt,
minska sin kemikalieanvändning, använda mindre farliga kemikalier samt i avtal, detaljplaner
och bygglov ställa krav på miljövänliga byggnadsmaterial.

Energisnålt byggande
Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska byggnader vara utformade så att energianvändningen
begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och
effektiv elanvändning.
Utvecklingen går framåt och det är idag möjligt att komma ner i betydligt lägre energiförbrukning än vad BBR anger.
Där så är möjligt ska certifiering enligt Miljöbyggnad nivå Guld eller minst motsvarande krav
för certifiering enligt LEED 30 eller BREEAM 31 uppnås.

Avfallshantering för en hållbar
utveckling
Avfallshanteringen i Sundbyberg är en viktig del
i stadens arbete för en hållbar utveckling. För att
uppnå en hållbar avfallshantering krävs fokus på
återvinning, återanvändning och avfallsminimering men även på att avfallets farlighet minskar.
Vid nybyggnation ska förutsättningar skapas
för en långsiktigt hållbar avfallshantering med
människan i fokus. Avfallshanteringen ska ske
med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta
möjliga miljöpåverkan.
GEMENSAM PLAN FÖR AVFALLSHANTERING

Utifrån nationella, regionala och kommunala mål
har Sundbybergs stad tillsammans med övriga
delägare inom SÖRAB 32 tagit fram en gemensam
avfallsplan.
Planen innebär att vi ska undvika att lägga
avfall på deponi och istället använda avfallet som
en resurs.

SOPPATORSK
Dina matrester blir drivmedel

Dina matrester kan göra nytta
Av matavfall produceras biogas, som driver Sundbybergs
sopbilar, som hämtar dina hushållssopor och ditt matavfall.
Får dina matrester göra nytta?
Om inte, kontakta din fastighetsägare.

Sundbybergs stad

Affisch från stadens
matåtervinningskampanj.

ÖKAD SORTERING KRÄVER MER UTRYMME

Med människan i centrum och krav på utökad
sortering, som till exempel matavfallsutsortering, krävs mer resurser för att anpassa systemen
till dem som lämnar och hämtar avfall. Detta kan
bland annat medföra behov av större utrymmen
för källsortering eller ett utökat nät för sopsugssystem.
PLANERING OCH LOKALISERING

För att uppnå miljömålen om en god bebyggd
och giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan
förutsätts att avfallsfrågor behandlas tidigt i planeringen.
Ett insamlingssystem som är nära och användarvänligt bidrar till en högre återvinningsnivå.
Därför är planering, infrastruktur, lokalisering och
tillgänglighet viktiga faktorer. Avfallshanteringens
infrastruktur omfattar insamling, transport samt

30)	The LEED Green Building
Rating System har utvecklats och administrerats av
U.S. Green Building Council och är det mest kända
bedömningssystemet.
31) BREEAM = BRE Environmental Assessment
Method, ett miljöklassningssystem från
Storbritannien.
32)	Ett mellankommunalt
avfallsbolag.
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anläggningar för omhändertagande av avfall,
som till exempel en återvinningscentral.
I takt med att Sundbyberg förtätas ökar kraven
på ett effektivt och hållbart insamlingssystem.
Staden ställer därför krav på mekaniska insamlingssystem, som till exempel sopsug, vid nybyggnation av flerbostadsfastigheter.
FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER

För att stimulera till ökad återvinning behöver
antalet återvinningsstationer, dit allmänheten kan
gå med sina förpackningar och tidningar, utökas.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar
för återvinningsstationerna och utplacering sker
i samråd med staden. Vid placering av återvinningsstationer ska avfallsrådets riktlinjer om att
boende ska ha max 400 meter till en återvinningsstation följas.
ÅTERVINNINGSCENTRAL

Sundbyberg har tillsammans med Solna kommit
överens om att upplåta plats för en gemensam
återvinningscentral i staden. Till återvinningscentralen kan både hushåll och företag åka för att
lämna utsorterat avfall.
Återvinningscentralen är stadens ansikte utåt
mot avfallslämnaren och bidrar på ett pedagogiskt sätt till att öka återvinningen. Stadens förhoppning är att återvinningscentralen och dess
omgivning i framtiden kommer att associeras
med återanvändning och återvinning, men även
med kunskapsutbyte kring det hållbara samhället.

Säker distribution av dricksvatten
VA-verksamheten tillhandahåller idag dricksvatten till kommunens invånare via ett cirka nio mil
långt ledningsnät med varierande ålder och kvalitet. Vattnet levereras från kommunalförbundet
Norrvatten som är stadens enda dricksvattenleverantör. Staden har inga vatten- eller reservvattentäkter.
För att nå en kostnadseffektiv, säker och högkvalitativ distribution av vårt viktigaste livsmedel
krävs, förutom en långsiktigt hållbar underhållstakt, noggrann planering och kapacitetsbedömning i samband med stadens expansion och den
ökade belastningen på vattennätet.
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Avledning av spillvatten
Sundbyberg har idag ett cirka 15 mil långt
avloppsnät via vilket spillvattnet leds via två tunnlar till Stockholm Vattens reningsanläggning i
Bromma. Anläggningen består också av ett antal
pumpstationer som är anslutna till spillvattennätet. För att kunna avleda spillvatten på ett sätt
som inte orsakar olägenhet för människa eller
miljö är det viktigt att vid varje större exploatering, genom modellering, kontrollera att befintligt ledningsnät och befintliga pumpstationer klarar av den ökade belastningen.

Förstudie om ny avloppstunnel
För att på lång sikt skapa ett underhållsfritt och
resurssnålt avloppssystem arbetar kommunen
med att minimera antalet pumpstationer i befintliga områden men även i nybyggnadsområden.
En fördjupad förstudie behövs för att se om
en ny avloppstunnel är möjlig i anslutning till de
pågående och planerade exploateringarna i staden. Syftet med avloppstunneln är att ta bort
så många pumpstationer som möjligt eftersom
dessa använder mycket energi och kräver mycket underhåll.

Långsiktig dagvattenplanering
Inom Sundbybergs stads gränser finns det fem
olika avrinningsområden. Majoriteten av allt
dagvatten avleds idag med hjälp av ledningsnät av varierande ålder och kvalitet. I centrala
Sundbyberg används idag ett kombinerat ledningsnät, där både spill och dagvatten avleds i
samma ledningsnät. Kombinerade nät är extra
känsliga för höga vattenflöden och därmed högre
risk för översvämningar vilket måste beaktas vid
all planering inom detta område. Mer information
om dagvattenhanteringen finns i kapitel 8 om
säkra livsmiljöer.
Sedan år 2000 gäller det så kallade
Vattendirektivet i Sverige vilket lett till en mer
omfattande helhetssyn på vatten, vilket i sin
tur lett till att vattenfrågor har fått en allt större tyngd. Sundbybergs stad ingår i Norra
Östersjöns vattendistrikt och de vattenförekomster Sundbyberg främst berör är Bällstaån och
Mälaren (Bällstaviken). Genom att Sundbyberg
ingår i större avrinningsområden påverkar staden även vattenförekomsterna Edsviken och
Brunnsviken. Då arbetet sker avrinningsområdesvis innebär detta flera kommunövergripande

samarbeten. Dessa beskrivs mer ingående i kapitel 14 om mellankommunala och regionala intressen.

ska ligga i framkant med arbetet att utveckla
framtida tjänster till nytta för dem som bor och
verkar i Sundbyberg.

El- och fjärrvärmeförsörjning

Johan Adelgren

För el- och fjärrvärmeförsörjningen finns redan
idag väl utbyggda distributionssystem med goda
möjligheter till utbyggnad för framtida exploatering.
Hela närområdet ska kunna förses med miljömässigt och ekonomiskt konkurrenskraftig fjärrvärme.
Norrenergi & Miljö AB är ett kommunalägt
bolag som ägs gemensamt av alla invånare i Solna
och Sundbyberg.

Kraftledningar
– markkabel kan ersätta viss luftledning
Svenska Kraftnät har, på regeringens uppdrag och
tillsammans med Fortum och Vattenfall, utrett
hur kraftledningsnätet i Stockholmsregionen
behöver utformas för att säkra den långsiktiga
elförsörjningen till lägsta möjliga kostnad och
med så liten påverkan på omgivningen som möjligt. I projektet, som kallas Stockholms ström,
ingår drygt 50 anläggningsprojekt som behöver genomföras för att skapa det framtida stamoch regionnätet. För Sundbybergs del handlar
det om att en cirka tre kilometer lång markkabel
planeras gå utefter Gesällvägen/Madenvägen/
Rissneleden, mellan Rissne och Hallonbergen.
Markkabeln ersätter en del av luftledningen mellan Järva och Beckomberga.

Energieffektivisering pågår
För att uppnå de krav som ställs på energieffektivisering i Vision 2020 vill Sundbybergs stad uppmuntra till innovativa lösningar och alternativa energikällor som bland annat solenergi och
vindkraft där det är möjligt. Staden genomför ett
kontinuerligt arbete med energieffektivisering
i samband med underhåll och nybyggnation av
anläggningar.

En utbyggd IT- infrastruktur

Exempel på ett sopnedkast i ett mekaniskt system

Genom Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
säkerställer staden en leverantörsoberoende
IT-infrastruktur med målsättningen att samtliga
arbetsplatser och hushåll ska kunna ansluta sig.
Målsättningen är även att Sundbybergs Stadsnät
SUNDBYBERGS STAD, ÖVERSIKTSPLAN 2012
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Kulturlandskap
Inom Igelbäckens naturreservat finns lämningar
som kan dateras till äldre järnåldern och framåt.
Lämningarna är trots den omedelbara närheten
till tätortsområden mycket tydliga och kan knytas
främst till jordbruksverksamhet.
De har bevarats i relativt hög utsträckning tack
vare att området under större delen av 1900-talet
använts som militärt övningsområde. I området har människor bott och brukat marken i mer
än tusen år. Igelbäcken var förr ett bredare vattendrag och utgjorde en naturlig färdväg genom
området. Under järnåldern begravdes människorna på höjderna i landskapet, så att gravarna skulle synas väl nere från vattnet. Igelbäckens vattenflöde har successivt minskat och blottlagt bördig mark som lämpade sig väl som betesmark.
Boskapsskötsel och produktion av mjölk och kött
var betydelsefullt innan spannmålsodling under
århundradenas lopp blev möjligt tack vare förbättrade jordbruksredskap.
I den nordvästra delen finns gammal åkermark som tillhört gårdarna i byn Kymlinge. Längs
Igelbäcken nyttjades marken länge som ängsmark där man skördade hö som vinterfoder till
betesdjuren. Östra delen av området har varit
betad skog och inhägnade hagar till Kymlinge
och Killingtorp. Naturreservatets södra del tillhörde under historisk tid Råsta by och där låg torpen
Läderbacka och Gumsarboda med egna åkrar och
beteshagar. En liten del av reservatet har legat
inom ägorna till Lilla Ursvik.
Norr om Igelbäckens dalgång finns fyra järnåldersgravfält och resterna av en hägnad, en så
kallad stensträng. I södra delen av reservatet finns
en äldre boplatslämning med flera terrasseringar
och rester av hägnadssystem.
Kymlingestenen flyttades 2011 från Rissne torg
tillbaka till Kymlinge, till en plats strax söder om
Övre Kymlinge gård. Kymlingestenen är en offersten från bronsåldern (1500 f Kr – 500 f Kr). På stenens flata översida finns ett sjuttiotal älvkvarnar, små skålformade urgröpningar. I dem offrade forntidens jordbrukare för att få en god skörd.
Platsen dit stenen har flyttats är vald främst med
hänsyn till historien och tillgängligheten.

Skyddade byggnader och områden
Det finns ett antal befintliga byggnader och miljöer med dokumenterade skyddsbestämmelser i
detaljplan/planbestämmelserna.
Särskilt värdefulla byggnader (2 kap.6 § PBL)
kan skyddas med bestämmelse i detaljplan. I
Sundbyberg skyddas ett 30-tal byggnader och
fyra områden på detta sätt. Dessa är markerade på kartan på sidan 58. Exempel på skyddade
byggnader är Gröna stugan vid Lötsjön och vattentornet i Tornparken i centrala Sundbyberg.
Skyddade områden beskrivs nedan.
STORA URSVIKS GÅRD

I Stora Ursvik finns Stora Ursviks gård där
jordbruk troligen bedrivits sedan forntiden.
Gårdsbyggnaderna från 1500-talet är numera rivna och det enda som återstår är mangårdsbyggnaden från 1873, med tillhörande gårdsplan. Stora Ursviks gård ligger i anslutning till
den planerade skolan i Stora Ursvik. Gårdsplanen
med tillhörande tillfartsväg och trädgård utgörs
av delvis öppen, relativt plan terräng med fruktträd, enstaka större ekar och björkar samt syrénbuskage. Såväl byggnaden som trädgården skyddas i detaljplan och användningen av byggnaden
anpassas till byggnadens värden.

Milstenen vid Milstensvägen
i Ursvik.

RISSNE GÅRD

Området omfattar Rissne gårds huvudbyggnad
som uppfördes under 1640-talet samt två timrade parstugor, från 1724 och 1765. Rissne omtalas i tidiga medeltida dokument. 1811 revs de två
översta våningarna på Rissne gård och förvandlades till en mer blygsam byggnad. Det kulturhistoriska värdet är trots allt mycket stort. Sedan 1948
finns Rissne gård med på riksantikvarieämbetets
lista över byggnadsminnesmärken. Sundbybergs
stad övertog marken från de militära myndigheterna 1979. År 1983 förklarade länsstyrelsen Rissne
gård som byggnadsminne.
Idag bedrivs restaurang- och konferensverksamhet i Rissne gård.

Kymlingestenen
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Kulturlandskap

DUVBO

PRESSEN 1, ESPLANADEN

Duvbo är angivet och skyddat som Riksintresse
för kulturmiljövård. Motivet är att Duvbo är ett
av landets första egnahemsområden. Det speglar idéerna och organisationsformerna för egnahemsrörelsens första skede och visar planutvecklingen samt byggande kring sekelskiftet 1900.
Duvbo är det första i en rad av områden utvecklade av AB Hem på landet. Utvidgningen mot väster på 1920-talet visar den fortsatta utvecklingen av egnahemsrörelsen. Riksintresset uttrycks i
planläggningen med terränganpassat gatunät,
flera mindre parker och gemensamma funktioner
som kyrka och skola centralt placerade i den äldre
delen av området. Individuellt formade flerfamiljsvillor och uthusbyggnader är byggda på stora
tomter, inbäddade i grönska. 1920-talets utvidgningar av området har ett mer regelbundet gatunät och större enhetlighet i villornas placering
och utformning.

Detta är ett av centrala Sundbybergs äldsta bevarade bostadshus. Byggnaden uppfördes 1911 i
tidstypisk jugendstil och är med dess centrala placering ett viktigt landmärke.

BYGGNADER OCH BEBYGGELSEMILJÖER AV
BETYDELSE FÖR KULTURMILJÖN

Det finns många byggnader i Sundbyberg som
inte har något formellt skydd men som ändå
anses ha stor betydelse för kulturmiljön, till exempel följande.
ÖVRE KYMLINGE GÅRD I KYMLINGE

Övre Kymlinge gård härstammar från tidigt 1800tal och utgörs av ett boningshus med tillhörande
uthus, två mindre byggnader samt två större rödmålade gårdshus. Byggnaderna är representativa för dåtidens byggnadsstil och lantbruk. Flera
byggnader är i stort behov av renovering.
DAHLSKA VILLAN I CENTRALA SUNDBYBERG
(KRUBBAN 1)

Dahlska villan på Stationsgatan är det enda kvarvarande exemplet på den trävillabebyggelse som
uppfördes i slutet av 1800-talet i Sundbyberg.
LILLA ALBY KYRKA

Kyrkan byggdes 1892 efter ritningar av
Sundbybergs första arkitekt, Frans Lindskog.
Detta är Sundby-bergs äldsta kyrkobyggnad och
minner om den då framväxande frikyrkorörelsen.
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MURAREN 9, STATIONSGATAN

Byggnaden ritades av KF:s chefsarkitekt Ragnar
Uppman 1963 och är ett tydligt exempel på
1960-talets arkitekturideal. Karaktäristiskt för
huset är det öppna parkeringsdäcket.
TULEMARKEN

Tulemarken är ett bostadsområde präglat av villor från 1930-talet i tidstypisk funktionalistisk stil.
Funktionalismen karaktäriseras av att husen komponeras som geometriska ytor och volymer, med
kuber och cylindrar som grundform.
Fasaderna var ofta släta, enkla, putsade och
odekorerade. Taken skulle vara plana och utan
taksprång och fönstren dimensionerades fritt,
ibland som fönsterband eller över hörn. Stora altaner och balkonger blev vanliga. Funktionalismen
hade också en social ambition, då man ville kunna
skapa moderna välutrustade bostäder åt alla.
Husens planlösning blev i samband med funktionalismen öppnare speciellt i de större villorna och
villorna är väl infogade i terrängen.
Tulemarken är exempel på ett bostadsområde
från funktionalismens 1930- tal där funktion och
konstruktion var ledord. Området har stort kulturhistoriskt värde i sin helhet med dess byggnader,
planlösningar, gårdar och fastighetsbildning.

MARABOUPARKEN

Marabouanläggningen omfattar fabriks- och
kontorsbyggnader från 1916- 1975 och Marabou
skulpturpark. 1916 köpte det norska chokladföretaget Freia marken som låg inom Sundbybergs
gårds mark. Inom ägarfamiljen fanns ett stort
konstintresse som satte prägel på anläggningen. Marabouparken är ritad av landskapsarkitek-

ten Sven A. Hermelin. Inom parken ligger den så
kallade laboratoriebyggnaden, ritad av Artur von
Schmalensee. 1915 blir Maraboustorken varumärke för Freia och 1916 för dotterbolaget Marabou.
Marabouparken ägs av Sundbybergs stad.
Laboratoriebyggnaden rymmer i dag konsthall,
restaurang och möteslokaler. Konsthallen drivs
sedan 2005 av stiftelsen Parken.
SUNDBYBERGS STAD, ÖVERSIKTSPLAN 2012
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Mellankommunala och regionala
intressen
Det finns ett större antal ämnen och frågor i Sundbyberg som rör flera kommuner eller delar av regionen. Kring dessa pågår kontinuerligt samarbete i olika former. I detta kapitel redovisas de viktigaste områden där det pågår samarbete
på mellankommunal eller regional nivå. Några exempel på sammanhang som
Sundbybergs stad samverkar inom är Kista Science City, 45+J (informellt nätverk
där anställda från Stockholm, Sollentuna, Sundbyberg, Solna och Järfälla träffas)
och Mälardalsrådet.
Dricksvatten
Råvattnet till vårt dricksvatten kommer
från Mälaren, Görvälnfjärden, och renas i
Görvälnverket. Mälaren som dricksvattentäkt är
ett mellankommunalt intresse för alla kommuner
som har en del av Mälaren inom sina gränser.
Sundbybergs stad är en av 14 kommuner norr
om Stockholm som ingår i kommunalförbundet
Norrvatten. Inom Norrvatten pågår ett arbete för
att studera vilka möjligheter som finns att hitta
nya grundvattentäkter i framtiden, då tidigare
studier visat ett behov av sådana.

Bällstaån och Bällstaviken
Bällstaån rinner genom Järfälla, Stockholm
och Sundbyberg och mynnar i Bällstaviken.
Sundbyberg samarbetar på olika sätt med de
berörda kommunerna för att förbättra vattenkvaliteten i Bällstaån och Bällstaviken och för att
utveckla området kring Bällstaviken och ta tillvara
vattnet som en kvalitet i den byggda miljön.

Vision Bällstaviken
Vision Bällstaviken är en gemensam vision för
Sundbyberg, Stockholm och Solna, och beskriver framtiden runt Bällstaviken som en ny urban
stadsmiljö som ingår i och stärker regionens centrala kärna.

Igelbäcken
Igelbäcken är ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet.
Igelbäcken rinner från Säbysjön i Järfälla och
vidare genom Stockholm, Sundbyberg och Solna
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för att slutligen mynna i Edsviken vid Ulriksdals
slott.
I Igelbäckens avrinningsområde ingår
även Sollentuna kommun. Igelbäcken binder samman norra delen av Järvafältet med
Nationalstadsparken och är av regionalt intresse.

Norra Råstabäcken
Bäcken börjar i Stockholm söder om Rinkeby och
rinner sedan längs Enköpingsvägen och mynnar
i Råstasjön i Solna. Inom bäckens tillrinningsområde byggs och planeras fler stora exploateringsprojekt.
En dagvattenutredning visar på ett behov av
åtgärder i bäcken för att minska belastningen på
Råstasjön, både vad gäller flöde och föroreningar, samt för att minska risken för översvämningar
uppströms kvarteret Fröfärden.

Järvakilen
Järvakilen, en av Stockholmsområdets gröna
kilar, går genom Sundbyberg, och sträcker sig
från Sigtuna in till Nationalstadsparken i centrala
Stockholm.
Alla gröna kilar i Stockholmsområdet är av regionalt intresse.

Infrastruktur
Tunnelbanetrafiken, pendeltågstrafiken,
Tvärbanan och Mälarbanan är av regionalt intresse. Utöver angränsande kommuner är Trafikverket
och SL stadens huvudsakliga samarbetspartners
inom väg- och järnvägsfrågor.

Stråksamarbete
För att skapa förståelse och samsyn i planeringen
för utveckling i stråken längs E 4 och Mälarbanan
bedrivs ett informellt samarbete mellan TMR
(Tillväxt, Miljö och Regionplanering) och kommunerna i dessa korridorer. Inriktningen är i första hand på frågor kring trafik, infrastruktur och
bebyggelseutveckling.

E18/Enköpingsvägen
När E18 leds om via Kymlingelänken blir
Enköpingsvägen genom Sundbyberg och Solna
ett mellankommunalt intresse för dessa kommuner. Enköpingsvägen blir efter omläggningen en
lokal huvudgata, vars utformning behöver samordnas mellan kommunerna.

Ulvsundavägen-Kymlingelänken
Ulvsundavägen ligger med sin sträckning i
Stockholms stad intill Sundbybergs stadsgräns,
i en halvbåge runt Rissne. Kymlingelänken kommer att byggas om och bli en del av nya E18.
Ulvsundavägen-Kymlingelänken är idag av riksintresse (3 kap 8 § MB). Vägen är av mellankommunalt intresse och samarbetet med Stockholm
berör till exempel frågor om cykelvägar och
anslutningar.

Regionala cykelstråk
Gång- och cykelnätet kopplas samman med
angränsande kommuners nät, till exempel genom
broar över Bällstaviken. Välanordnade sammanhängande stråk in och ut ur Solna samt nya förbindelser i de norra stadsdelarna ska utföras. Mer
finns att läsa i Cykelplan för Sundbyberg.

Värmeförsörjning
Norrenergi & Miljö AB ägs av Sundbyberg och
Solna, men bedriver verksamhet i Sundbyberg,
Solna, Danderyd och delar av Stockholm och
Sollentuna. Hur Norrenergi ska utvecklas i framtiden är ett mellankommunalt intresse, främst för
Sundbyberg och Solna.

Kraftledningar/Stockholms ström

det framtida stam- och regionnätet. För
Sundbybergs del handlar det om att en cirka
tre kilometer lång markkabel planeras gå utefter Gesällvägen/Madenvägen/Rissneleden, mellan Rissne och Hallonbergen. Markkabeln ersätter en del av luftledningen mellan Järva och
Beckomberga. Kraftledningen är av intresse för
hela Stockholmsregionen.

Avfallshantering
SÖRAB är ett mellankommunalt avfallsbolag
som ägs gemensamt av Sundbyberg, Danderyd,
Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Täby,
Upplands Väsby och Vallentuna. En gemensam
avfallsplan har tagits fram. En ny återvinningscentral planeras i Sundbyberg, vilket främst är av
intresse för Sundbyberg och Solna.

Avrinningsområden, vattenförekomster
och miljökvalitetsnormer för vatten
Avrinningsområden är mellankommunala intressen, där vattenvårdssamarbetet måste samordnas
mellan berörda kommuner. Sundbyberg, Järfälla,
Stockholm, Sollentuna, Solna och Danderyd delar
avrinningsområden med varandra.
Bällstaån, Mälaren (Bällstaviken), Edsviken
och Brunnsviken är vattenförekomster för vilka
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt beslutade om miljökvalitetsnormer i
december 2009, enligt 5 kap 1 § miljöbalken och
4 kap 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning
av kvaliteten på vattenmiljön.
För att nå miljökvalitetsnormerna ska kommunerna vidta åtgärder i enlighet med vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Det handlar för
Sundbybergs vidkommande främst om att bedriva tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden, ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna
i den fysiska planeringen (till exempel genom att
ställa krav på hanteringen av dagvatten) och att
ta fram en vatten- och avloppsplan.
Sundbyberg deltar i de mellankommunala vattenvårdssamarbetena Igelbäcksgruppen,
Bällstaågruppen och Vattensamverkan Edsviken
samt i samarbetet kring Brunnsviken och dess
avrinningsområde (där Norra Råstabäcken och
Lötsjön ingår).

För att säkra den långsiktiga elförsörjningen i
Stockholmsregionen har projektet Stockholms
ström identifierat drygt 50 anläggningsprojekt som behöver genomföras för att skapa
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Riksintressen33
Enligt miljöbalken, 3 kap. 8 § ska områden som är av riksintresse för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer,
vattenförsörjning eller avfallshantering skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Järnväg
Mälarbanan genom Sundbyberg är av riksintresse. Även Sundbybergs station och ytterligare spår på grund av behov av ökad järnvägskapacitet är av riksintresse. Staden reserverar inte mark för en utbyggnad av ytterligare spår i ytläge. För staden är det endast
aktuellt med breddning av spår under mark,
i de mest centrala delarna av Sundbyberg.

Kulturmiljö
Egnahemsområdet Duvbo är angivet som
riksintresse för kulturmiljövård. Beslut om
riksintresse för kulturmiljövård fattas av riksantikvarieämbetet. För att säkerställa områdets karaktär och boendemiljö finns områdesbestämmelser som reglerar ett begränsat
antal frågor.

Riksintressen i
Sundbyberg

Mälaren

Vägar

33)	Mark- och vattenområden som har nationell
betydelse för bevarande
eller utveckling är utpekade som riksintressen.
Avsikten är att låta statliga
intressen få ett styrande
inslag i den fysiska planeringen på lokal nivå.
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Genom beslut om riksintresse gör
Trafikverket anspråk på det vägnät som har
så speciella funktioner för vägtransportsystemet att Trafikverket bedömer att de markoch vattenområden som berörs av vägarna
är av riksintresse för kommunikationsanläggningar.
E18 är klassad som väg av riksintresse. I
dag leds E18 via Enköpingsvägen rakt igenom Sundbyberg till Järva Krog i Solna.
När E18 i framtiden kommer att ledas
via den ombyggda Kymlingelänken, och
Enköpingsvägen blir en lokalgata, förutsätts
riksintresset för Enköpingsvägen upphöra
och i stället läggas på Kymlingelänken.

Enligt miljöbalken, 4 kap., är vissa områden,
med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Mälaren med öar och strandområden
är ett sådant område. Bällstaviken, som är en
vik av Mälaren, är således en del av ett område av riksintresse. Exploatering och andra
ingrepp i miljön får inom dessa områden
komma till stånd endast om det kan ske på
ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas
natur- och kulturvärden.
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Arbete för att genomföra översiktsplanen
Att arbeta för hållbar utveckling
Översiktsplanen, som bygger på
Sundbybergs stads vision, pekar ut ett antal
områden som staden framåt ska prioritera.33
De tre perspektiven social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet ska genomsyra arbetet i staden i strävan mot hållbar utveckling.
Översiktsplanen sträcker sig fram till
2020. Till dess ska stadens olika verksamheter arbeta efter de inriktningar som anges i
översiktsplanen. Uppföljning av nämndernas arbete sker i ordinarie processer.
För att samhällsplaneringen i Sundbyberg
i ännu högre utsträckning ska bidra till en
hållbar utveckling behöver arbetssättet
utvecklas. Särskild vikt behöver läggas vid
tydligare och mer medvetna processer och
rutiner. Ett gemensamt arbetssätt för planering och genomförande bidrar till att arbetet blir mindre personberoende och att
olika perspektiv uppmärksammas tidigt i
processen.

Vikten av tidig samverkan och
helhetssyn
Inom stadens olika verksamheter finns en
bred och hög kompetens. Genom att öka
samarbetet ytterligare och dra nytta av varandras kompetens tidigt i planeringsprocesser stärks arbetet för en hållbar utveckling.
Det gäller även samarbetet med externa
aktörer och med grannkommuner i de mellankommunala frågorna. Vi vill också bli mer
lyhörda och uppmärksamma på förändringar i regionen. Både de mellankommunala och regionala perspektiven påverkar vår
strävan mot hållbar utveckling.
Samverkansprojekt mellan stadens
nämnder med fokus på att koppla ihop
Sundbybergs stadsdelar och skapa en
gemensam identitet för staden förenklar
och förbättrar arbetet för ett mer integrerat Sundbyberg. Det bidrar till goda livsmiljöer, en viktig del av att skapa hållbara samhällen. Stadens verksamheter möter medborgare i olika faser eller situationer i livet.
Att tidigt i planeringen göra gemensamma
analyser av konsekvenser och vilka frågor

som behöver studeras ytterligare ökar den
gemensamma kunskapen i organisationen.
Det betyder att uppdrag kring planläggning av mark tydligare än idag bör kopplas
samman med andra uppdrag såsom planering för skola och äldreomsorg samt folkhälsa. Faktorer som jämställdhet, barns perspektiv och tillgänglighet behöver inordnas
i planeringen.

Sociala analyser och socialt bokslut
– en del i stadsutvecklingen
Sociala analyser i samhällsplaneringen innebär att medborgarnas olika förutsättningar
sätts i fokus.
Vi vill sträva efter en samhällsplanering
som bättre bidrar till jämställda och jämlika villkor för våra medborgare. I ett ojämlikt samhälle värderas ofta behov olika.
Människor behandlas många gånger också
olika utifrån förutfattade meningar och
föreställningar om grupper och deras antagna behov. Genom en social analys, baserad
på statistik och annan fakta, arbetar vi med
utgångspunkten att människor har olika förutsättningar och villkor. På så vis kan vi nå
vårt mål att skapa ett jämställt och jämlikt
samhälle som fungerar bra för alla.
En social analys kan konkretiseras i frågestälLningar såsom:
• Hur ser befolkningssammansättningen ut?
• Vad har medborgarna för fysiska och sociala behov idag?
• Vad kommer de att ha för fysiska och sociala behov imorgon?
• På vilket sätt påverkar pågående stadsutvecklingsprojekt befolkningens sammansättning och dess fysiska och sociala
behov?
• Hur upplevs tryggheten i bostadsområdet?
En viktig del i hållbar utveckling är att säkerställa att barns perspektiv tas med och att
främja goda uppväxtvillkor. Utifrån detta
kan analysen innehålla frågor såsom:
• Planerar vi för barns rätt till lek i våra samhällen och bostadsområden?

• Har barnen fått ge sina synpunkter vid planering av närmiljön?
• Finns det tillgång till integrerade fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning?
• Hur är hälsoläget bland barn och unga?
En social analys med utgångspunkt bland
annat i dessa frågor ökar kunskapen om
de behov och förutsättningar som befolkningen i Sundbyberg har idag och i framtiden. Stadens gemensamma utmaningar blir
då tydliga, vilket främjar samverkan mellan stadens verksamheter som i sin tur ger
bättre förutsättningar för våra medborgare.
Detta skapar en grund för planering av hållbar utveckling med medborgaren i fokus.
Ett komplement till den sociala analysen blir
det sociala bokslutet som ska omfatta framförallt jämställdhet, barns perspektiv och
tillgänglighet. Det sociala bokslutet visar
hur väl vi lyckats med att sätta medborgaren i fokus.

33)	Se vidare i avsnittet Vision
och prioriterade områden.
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Planeringsunderlag
Antikvariskt underlag (Metelius, Anna, 2003)
Avfallstaxa, 2012
Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år
2012-2026
Beslut om inrättande av Igelbäckens naturreservat, 2004
Budget 2011 med plan för 2012 och 2013
Budget 2012 med plan för 2013 och 2014
Dagvattenutredning Sundbybergs stad –
Avrinning mot Råstasjön, Sweco, 2008
Faktablad 2011, Skolverket
Faktablad 2011, Statens Folkhälsoinstitut
Folkhälsoenkät rapport 2011, Stockholms läns
landsting
FN:s konvention om barnets rättigheter
Fördjupad översiktsplan för Rissne-HallonbergenÖr, 2005
Fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik, 2003
Fördjupad översiktsplan för Västerjärva-delen
Brotorp, 2004
Föreskrifter om avfallshantering i Sundbybergs
stad, 2009
God avfallshantering vid ny- och ombyggnation:
Sundbybergs stads riktlinjer, 2008
Igelbäcken – Biotopkartering år 2000,
Länsstyrelsen i Stockholms län, 2001
Järvakilen – Upplevelsevärden i
Stockholmsregionens gröna kilar, RTK, 2004
Krishanteringsplan, 2009
Kulturhistoriska spår och historisk markanvändning i Igelbäckens naturreservat, Ylva Otzén,
Stockholms läns museum, 2005
Miljöhandbok
Miljökvalitetsnormer för vatten. En vägledning för
fysisk planering i Stockholms län. Maj 2011
Nästa Kymlinge – en utställning och diskussion
om Kymlinges framtid (rapport från visionsarbete
2005) Vasakronan och Sundbybergs stad
Ohälsotal 2011, Försäkringskassan
Om din säkerhet – viktig information från kommunen, 2009
Plan för avfallshantering, 2009
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
(RUFS) 2010
Riktlinjer för hantering av dagvatten i
Sundbybergs stad, 2005
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Serviceprogram för Ursvik och Brotorp, 2012
Serviceprogram för Lilla Alby, 2011
Stockholms ström – En utredning om StorStockholms framtida stam- och regionnät,
Svenska kraftnät, 2008
Stockholmsenkäten 2010, Stockholms
Utrednings- och Statistikkontor
Sundbyberg – om hus och miljöer från bronsålder
till nutid, Eva Söderlind, 1995
Sundbybergs stads policy för en tillgänglig stad,
2011
Sundbybergs stads cykelplan, 2012
Sundbybergs stads grönplan, 2011
Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy, 2009
Sundbybergs stads likabehandlingspolicy, 2008
Sundbybergs stads näringslivspolicy, 2008
Sundbybergs stads trafikplan, 2012
Så använder vi naturreservaten, Länsstyrelsen i
Stockholms län, 2004
Vision för Sundbybergs stad, 2008
Vision för Sundbybergs stadskärna, 2010
Årsrapport 2012, Rädda Barnen
Årsstatistik 2011, Stockholms läns landsting
Övergripande skötselplan för Igelbäckens naturreservat, 2004
Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Norra Östersjöns vattendistrikt 2008-2009,
samrådshandling, Vattenmyndigheten Norra
Östersjön
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