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Till Sundbybergs stad

Yttrande avseende ”Planprogram för
SUNDBYBERGS NYA STADSKÄRNA”
Samrådsversion för samråd, KS – 0060/2015, 2016-04-01,
ingivet av Nätverket Trivsam Stadskärna i Sundbyberg

Nätverket godkänner att alla har rätt att åberopa detta yttrande som sitt eget. Yttrandet finns
på Nätverkets hemsida, www.trivsamstadskärna.se. Skriv ett mejl till
kommunstyrelsen@sundbyberg.se Alternativt – gå in på stadens hemsida,
www.sundbyberg.se och klicka dig fram till formuläret för synpunkter till staden. Du kan gå
in på stadens hemsida även via Nätverkets hemsida. Ange din uppfattning om stadens
planprogram och åberopa diarienummer KS-0060/2015. Skriv ditt namn och din adress och
åberopa gärna innehållet i detta yttrande från Nätverket Trivsam Stadskärna som din
uppfattning om planförslaget. Ditt yttrandet måste staden ha senast den 1 maj 2016.
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1. Detta vill Sundbybergs stad
Utifrån stadens modell och information kan vi bl.a. konstatera att:
-

Sundbybergs Torg ska bebyggas. En liten del av den öppna ytan ska sparas till två mindre
torg. De nya små torgen kommer att ligga i skuggan av de höga intilliggande byggnaderna
(jämför innetorget i Signalfabriken).

-

Flera höga byggnader ska uppföras längs Järnvägsgatan. Dessa kommer att ligga på den
södra sidan av gatan och skugga gaturummet liksom byggnaderna på den norra sidan.

-

Det nya resecentrumet, Sundbybergs station, blir en konventionell byggnad i stil och
funktion. Någon ambition att skapa en märkesbyggnad med intressant utbud finns inte.

-

Vid Marabouparkens östra och södra sidor kommer byggnader att uppföras. Vilken höjd
som dessa kommer att få eller om de kommer att begränsa utsikten mot vattnet anges inte.

Dessa förslag är vad sundbybergsbor har reagerat på och därför bildat Nätverket Trivsam
Stadskärna.

2. Detta är Nätverket
Nätverket uppstod spontant i januari 2016 efter det att staden genomfört
dialog/informationsmöten med förevisning av ett planförslag rörande nedgrävningen av
järnvägen och planerad ny bebyggelse i stadskärnan. Initiativet togs av personer särskilt
intresserade av Sundbybergs själ, dess arkitektur, ljuset och öppenheten, stadens anda och
egenskap av attraktiv småstad. Alla kände mycket stark oro för stadens framtid om det
föreslagna planförslaget skulle bli verklighet.
Under de drygt tre månader som Nätverket varit aktivt har ett stort antal personer anslutit sig
och Nätverket växer hela tiden med nya människor som starkt reagerar mot stadens
planförslag. Detta har särskilt kommit till uttryck sedan staden visat sin modell i den s.k.
Framtidspaviljongen och Nätverkets egen utställning i biblioteket kommit på plats.
Inom Nätverket finns olika typer av professioner som har haft mycket stor betydelse för de
resultat vi har kunnat åstadkomma, bl.a. experter på arkitektur och samhällsbyggnad m.m.
Nätverket har varit aktivt genom olika typer av möten, bl.a. ett öppet möte i Folkets Hus,
genom dialog på Facebook och med den egna hemsidan. Senast har Nätverket haft en mycket
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populär och välbesökt utställning med den modell av Nätverkets förslag som byggts upp med
illustration av ”Nya Torget” med omgivning i enlighet med Nätverkets uppfattning om hur
staden bör förkovras och gestaltas efter nedgrävningen av järnvägen.
De sundbybergsbor och andra som Nätverkets aktiva träffat under samrådstiden har alla
(möjligen utom några personer) delat Nätverkets uppfattning om att stadens förslag är
förkastliga på flera områden. Man vänder sig emot planerna att bygga igen Sundbybergs Torg,
”intimisering” som stadens företrädare benämner det, mot uppförande av höga hus, tät
bebyggelse utmed Järnvägsgatan, stationens utformning och placering samt byggnation runt
Marabouparken med konsekvenser för parkens attraktivitet.
Nätverket är naturligtvis i grunden positivt till att det byggs bostäder i Sundbyberg men anser
att detta inte får ske till priset av att flera generationer framåt får leva i ett Sundbyberg som
inte längre har någon stadskärna i egentlig mening, utan mer är att likna vid en förort till
Stockholm. Mer om Nätverkets finns att läsa på www.trivsamstadskärna.se med länkar och
material.

3. Detta vill nätverket
Det är framförallt fyra centrala förbättringar som Nätverket fokuserar på och vill bidra till:
1. Nya Torget som vi anser skall skapas av hela den yta som frigörs i anslutning till
nuvarande Sundbybergs Torg.
2. Sundbybergs station/resecentrum som bör bli till en märkesbyggnad med intressanta
och attraktiva funktioner och utbud.
3. Måttfull bebyggelse på Järnvägsgatan. Husen skall ges en utformning och höjd som
passar med befintlig bebyggelse i centrum och ger stadsrummet en ljus och luftig
karaktär.
4. Begränsad bebyggelse runt Marabouparken som inte stör parkens karaktär,
öppenheten och solljuset.
Några andra centrala frågor som Nätverket vill fästa uppmärksamhet på är:
•

Hur stadens ekonomi påverkas av Nätverkets förslag
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•

Det demokratiska underskottet

•

Hälsa och välbefinnande

4. Sundbybergs historia
Stadens första stadsplan presenterades 1877 och antogs med vissa justeringar 1898. Den
anslöt till Rikets regler för stadsplaner: "Stadsplan bör uppgöras, att den på en gång
motsvarar rörelsens behov af utrymme och bekvämlighet, sundhetens fordran på ljus och frisk
luft, önskligheten af största möjliga trygghet mot mera utbredda eldsolyckor, samt
skönhetssinnets anspråk på fritt utrymme, omvexling och prydlighet.” Tanken om öppna ytor,
ljus och luft var också skälet till att Sundbybergs grundare A.P. Löfström, i samband med att
stadsplanen antogs, skänkte all mark till gator, torg, parker, öppna platser, skola och kyrka då
han såg detta som en förutsättning för att kunna ge såväl gamla som nytillkommande
sundbybergare en sund stadsmiljö, som även skulle vara till gagn för kommande generationer.
De första bostadshusen i sten byggdes i början av 1900-talet. Ett flertal av dessa finns kvar.
De höjer känslan av att Sundbyberg är en riktig stad med en genuin äldre stadskärna. Under
slutet av trettiotalet och början av fyrtiotalet byggdes de s.k. lamellhusen utmed bl.a. delar av
Sturegatan och Järnvägsgatan. Arkitekturen, den begränsade höjden på husen, oftast fyra
våningar inklusive butiksplan och placeringen av husen i nord – sydlig riktning, innebär att
det är öppet för sol och ljus på gårdarna mellan husen och på dessa gator. Därtill finns
omväxlande envåningshus på Sturegatan som ytterligare accentuerar ljus, luft och rymd
mellan husen.
I stort har dessa tankar, trots nya regler och stadsplaner, behållits utan att nytänkande
arkitektur (funkisvillorna i Tulemarken, stjärnhusen i Storskogen, Tuletornen m.fl.) fått stå
tillbaka i den växande staden.
Sundbybergs Torg etablerades redan på 1860-talet, först som salutorg men under hand också
som ett centrum för samhälleliga funktioner såsom polis, brandkår, telefonstation mm. Där
byggdes också stadens första ”riktiga” stadshus. Torget kom länge att vara den centrala
punkten i Sundbyberg och kompletterade den tidigt etablerade affärsgatan Sturegatan. Torget
har fungerat som ett uppskattat andningshål i den växande staden.
Torget och stationsbyggnaden, byggd av stadens grundare 1877, var upphovet till att
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Sundbyberg år 1888 kom att bli en självständig köping (handelsstad) och kom att skiljas från
Bromma. En resa i utveckling som ledde till att Sundbyberg 1927 fick stadsprivilegier och
sedan dess varit en helt självständig stad. Torget är i sig ett monument över staden
Sundbyberg och dess historia och själ.

5. Torget
Stadens förslag
Stadens vision efter nedgrävningen av järnvägen påstås vara att öppna en ny yta mellan de
båda nu åtskilda stadsdelarna och mellan Sturegatan och Sundbybergs Torg. Detta dels för att
få en väl fungerande stadskärna både för handel och övrigt näringsliv, och dels för att göra
stadskärnan mer tillgänglig för de som lever och verkar i staden. Detta såg sundbybergarna
fram emot. Som framgår av avsnittet ”Det demokratiska underskottet” är visionen om en
öppen plats där järnvägen grävts ned av allra största vikt för alla som deltagit i stadens olika
dialogmöten. Men det planförslag som politikerna nu framlagt går helt i motsatt riktning.
Staden har, som ovan redovisats, föreslagit att Sundbybergs Torg ska bebyggas med en eller
två nya höga byggnader. Den största av dem förefaller på modellen ha samma höjd som det
s.k. Ikanohuset, vilket har åtta våningar. Det ska placeras strax intill Ikanohuset. Under
samrådstiden har staden modifierat modellen och gör numera gällande, trots att de vidhåller
de höga husen, att det ska bli två mindre torg; ett mycket litet i anslutning till ett nytt
resecentrum och ett som synes vara en förlängning av platsen utanför Signalfabriken i riktning
norrut med anslutning mot Stationsgatan. Förslaget innebär tre långsmala ytor i en u-form,
varav en yta, ett torg, börjar vid Signalfabriken och korsar Järnvägsgatan upp mot
Stationsgatan. Stadens företrädare har uppgivit att detta s.k. torg ska stenläggas för att
markera karaktären av ”torg”. På fråga hur det ska kunna bli ett torg då Järnvägsgatan troligen
ska ha både bil, buss och eventuellt även spårvagnstrafik, har vederbörande tjänsteman inte
riktigt kunnat svara på – på annat sätt än att trafiken får stängas av de dagar det ska vara
”torg” där.
Båda dessa torg är i praktiken de ytor som blir kvar då de nya byggnaderna har uppförts enligt
planförslaget.
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Stadens förslag till byggnation på och i anslutning till Sundbybergs Torg

Gulmarkeringen avser stadens förslag till små ”torg” på och i anslutning till Sundbybergs
Torg
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Beräkning av skuggorna på de små torgen
Båda de av staden föreslagna små ”torgen” ligger i skugga i princip hela dagen både vid våroch höstdagjämning och vid midsommartid.
De höga husen som staden planerar på torget kommer att ta bort det mesta av solljuset. Man
kommer inte att kunna gå ut och njuta av den första vårsolen i den stadskärna staden vill
bygga.
På nedanstående bild är befintlig bebyggelse markerad med svart färg. Ny bebyggelse är
markerad med orange färg. Den mörkblå färgen markerar var skuggan faller vid middagstid
vid vår- eller höstdagjämningen vid fem våningars höjd. Ljusblå färg visar hur mycket
skuggan ökar om man ökar höjden till sju våningar.

På bilden markeras med röda linjer stadens "småtorg", som blir över när byggnaderna
placerats på torget enligt planförslaget. De gula strecken markerar skuggornas gräns vid
midsommartid mitt på dagen för fem respektive sju våningshus.
Slutsatsen är att:
•

Det minsta ”torget” intill stationsbyggnaden blir endast delvis solbelyst. Framför allt
kommer torget att domineras av skugga.
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•

Det rektangulära torget vid Järnvägsgatan, på norrsidan, kommer i ständig skugga,
utom under de sista kvällstimmarna, efter kl. 20.00, under sommarperioden.

•

Delar av platsen mellan Signalfabriken och den nya byggnaden blir endast solbelyst
under vissa perioder av året.

Nätverkets förslag
Nätverkets vision är ett grönt torg med ett attraktivt resecenter, det ”Nya Torget”.
Torget är stadens hjärta. Ända sen antikens dagar har torget varit stadens centrum. Hur torget
utformas avspeglar staden själ. Ett torg utformat för både Sundbybergare och de tusentals
människor som utgör Sundbybergs dagbefolkning är av största vikt för trivsel, välbefinnande
och främjande av stadens image. Att tänka på är också att vi skall utforma en plats som
kanske kommer att vara i etthundra år, vilket betyder att vi har ett ansvar för kommande
generationer.
En attraktiv plats i Sundbyberg
Nedgrävningen av järnvägen möjliggör att bygga ett större torg som blir en attraktiv och
öppen plats mitt i centrum och som kommer att fylla sin uppgift att binda ihop den norra och
södra sidan av staden. Bilden av Sundbyberg som en charmig och unik småstad förstärks och
bidrar till att stadskärnan med dess varierande utbud kommer att uppfattas som ett attraktivt
alternativ till Mall of Scandinavia, Bromma Blocks och liknande köpcentra. Stadskärnan med
det nya torget kommer att blir en vitamininjektion för vår stad. Men det planförslag som
politikerna nu framlagt går helt i motsatt riktning – och helt emot medborgarnas önskemål och
visioner som kom till uttryck i dialogmötena!
Många möjligheter
De mindre ”torgen”, som staden vill ersätta det nuvarande med, innebär att det blir ytor som i
stort sett bara kan användas av eventuellt näraliggande restauranger och kaféer som uteplats.
Som framgått ovan kommer intilliggande byggnader att skugga torgen, vilket naturligtvis
minskar deras attraktivitet.
Ett större, grönt torg, ett slags ”miniKungsträdgården”, blir en ljus och öppen plats. Storleken
möjliggör ett betydligt större utbud av olika miljöer och aktiviteter. Mångfalden kommer att
göra torget till en samlande plats för möten, lek, aktiviteter och vila mitt i staden. Det blir en
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plats där människor vill vara. På så sätt återskapar vi torgets traditionella funktion i staden och
dessutom – med karaktären av ett parkområde. Här blir alltså plats för buskar, blommor, träd
och konst, fontäner, torgförsäljning och kanske också mindre paviljonger för utställningar,
serveringar och plats för olika evenemang. Ett torg som är en social samlingsplats där
människor kan handla, fika, umgås, bara ”hänga” och njuta av grönskan, folklivet,
Industribrunnens porlande eller något framträdande på utomhusscenen. På vintern tar man
kanske en sväng på skridskobanan. Det blir ett levande och attraktivt torg för alla.
Det Nya Torget kommer även att öppna upp i stället för att korka igen stadskärnan och utgöra
en sammanbindande yta av norra och södra delen – inte minst viktigt för affärslivet i de
näraliggande kvarteren, till exempel på Sturegatan.

1. Resecentrum med möjlighet till takterrass 4. Gröna stråket mot Marabouparken
2. Husen i förlängningen mot Solna

5. Industribrunnens placering

3. Nya Torget inringat i rött

6. Nuvarande nergångar till T-bana

Resecentrumet ansluter i Nätverkets förslag direkt till Nya Torget och ska fungera som en
knutpunkt för alla de färdmedel som människor behöver för att komma till och från
Sundbyberg med tunnelbana, pendeltåg, fjärrtåg, tvärbana, bil, buss och cykel. En entré ska
ansluta till det gröna torget och ge resenärerna ett välkomnande bemötande. En möjlig
utformning av Nya Torget ses i bilden nedan. Torget och parken tillsammans med
resecentrumet kommer bilda en sammanhängande miljö där människor också ska kunna
mötas och trivas.
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Nätverkets modellförslag till Nya Torget

6. Sundbybergs station/resecentrum
Stadens förslag

Den stora byggnaden till höger i bild är stadens förslag på ett nytt resecentrum
Resecentrum är omnämnt på flera ställen i planprogrammet:
•

Ett resecentrum ska skapas som är tillgängligt, såväl fysiskt och psykiskt. Det ska vara
välskyltat och enkelt att ta sig fram. (- - -)

•

Sundbybergs station ska kunna bli Sveriges bästa resecentrum med
hållbarhetsinriktning som identitet. (- - -)

•

Sundbyberg är och kommer i framtiden bli en än mer unik kommunikationsknutpunkt
för kollektivtrafik. Sundbybergs station ska på längre sikt även utvecklas till ett
självklart resecentrum för denna del av Storstockholm genom mångfalden av trafikslag.
(- - -)
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Resecentrumet beräknas vara klart 2025. Under byggperioden är det svårt att förutse vilka
behov som kommer att finnas på platsen vid färdigställandet. Därför är det viktigt att planera
för en så flexibel byggnad som möjligt som enkelt kan omvandlas för att rymma nya
funktioner.
Följande synpunkter inkom till kommunen innan planprogrammet skrevs:
•

”Låt resecentrum bli ett naturligt nav i stadskärnan; tryggt, tillgängligt, säkert,
upplyst, tydligt uppmärkt, med dusch- och ombytesmöjligheter för dem som byter
färdsätt här.”

•

”Fastighetsägarna uttryckte önskemål om en märkesbyggnad i stadskärnan – varför
inte en idrottsanläggning med en mängd aktiviteter som aktiverar framför allt
ungdomar alla dagar i veckan.”

I kommunens planprogram låter en bild från Mandaworks antyda att det ska kunna gå att se
ner till tågen ovanifrån och vice versa. Det är i stort sett det enda som uttryckts vad gäller
gestaltning.

Nätverkets förslag
Stadens förslag angående resecentrum är som synes magert. Som framgår av bilden av
stadens förslag på sid 11 är resecentrum närmast inklämt mellan de byggnader som enligt
planerna ska uppföras på torget, Ikanohuset och det påbyggda Åhlénshuset.
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Nätverkets uppfattning är att staden ska ta fasta på fastighetsägarnas önskemål att utforma
resecentrum som en märkesbyggnad. Ett viktigt fokus är att relatera byggnaden till Nya
Torget så att det är en helhet.

Förutsättningar och avgränsningar är ännu oklara vad gäller ledningsdragningar, relationer
till Trafikverket och Solna m.m. Så snart det arbetet är klart bör staden anordna en
arkitekttävling om stationsbyggnadens utformning och bakomliggande byggnader mot
gränsen till Solna. Direktiven bör förstås diskuteras noga och följa stadens ambition om att
Sundbyberg själ ska beaktas och liksom dess karaktär av charmig och unik småstad.

Exempel på stationer i anslutning till öppna platser
Det finns gott om stationer som har en entré mot ett torg eller park och som på ett
välkomnande sätt möter den resande och öppnar sig mot staden. Här är några exempel på
sådana öppna platser.

Göteborg

Stockholm
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Amsterdam

Malmö/Triangeln

Resecentrum bör bli en märkesbyggnad för Sundbyberg och dess placering i anslutning till
torget kommer att lyfta och tydliggöra byggnadens särart och speciella funktion.
Tillsammans med torget kommer resecentrumet att bilda en funktionell och estetisk helhet.
Innehåll och gestaltning
Byggnaden bör uttrycka vad Sundbyberg vill stå för. Nätverket tänker sig ett grönt
resecentrum med växtlighet som gestaltar ambitionen att Sundbyberg skall vara en grön stad.
På så sätt kommer också byggnaden att ansluta till torgets parkdel.
Nätverket förordar att resecentrum får en lägre karaktär vid anslutningen till Nya Torget. Det
blir då en luftigt ”öppning” mellan Ikanohuset och bebyggelsen längs Järnvägsgatan.
Funktioner i stationen/resecentrum
Förutom biljettförsäljning, anslutning till tåg och tunnelbana och annat som förknippas med
en station, anser Nätverket att småbutiker, mindre verkstäder och hantverk, utställningslokal,
servering och vackra ”väntrum” kan vara lämpliga inslag – i en grön miljö. Verksamheterna
får dock inte ersätta utan ska komplettera det övriga utbudet i stadskärnan.
Relevanta krav på omgivningen runt resecentrum
•

Närhet till bussar, spårvagn, taxi, cykelparkering, bilparkering.

•

Inbjudande gångstråk mot Sturegatan

•

Grönstråk mot Marabouparken som därifrån kan kopplas ihop med strandpromenaden
mot Solna och Stockholm åt ena hållet och mot gång-/cykelvägar mot Spånga/Järfälla
i andra riktningen.
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7. Järnvägsgatan
Stadens förslag
Järnvägsgatan präglas idag av rymd och bebyggelse med varierad och måttligt höjd, upp till
fem våningar inklusive butiksplan. Gatan präglas av en småstadskaraktär, karakteristiskt för
Sundbyberg.
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Bilderna ovan visar nuvarande Järnvägsgatans norra sida med fyra och femvåningshus
inklusive butiksplan

Bilden visar byggnation enligt planprogrammet vid Järnvägsgatans västra del och runt
Marabouparken
I stadens programförslag föreslås att Järnvägsgatan får en omfattande ny bebyggelse.
Västerut, från och med Starrbäcksgatan, delas gatan i två gator. På den yta som där uppstår
föreslås ytterligare bebyggelse.

Järnvägsgatan enligt stadens modell sedd från norr och från Esplanaden i ost och några
kvarter västerut.
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Järnvägsgatan enligt stadens modell, sedd från söder, från Esplanaden till Starrbäcksgatan

Starrbäcksgatan och Järnvägsgatan enligt stadens modell, sedd från söder, från
Marabouparken
Från ljus till skugga
Enligt stadens förslag kommer södra sidan av Järnvägsgatan att bebyggas. I genomsnitt
föreslås fem våningar vilket är högre än nuvarande bebyggelse. Enligt uppgift från stadens
företrädare är de ”låga” huset fem våningar höga. Tornen är upp till tio våningar höga, men
med sadeltaket inräknat motsvarar detta tolv våningar. Av planförslaget förefaller de nya
byggnaderna vara placerade på platsen för järnvägsspåret. Tunneln antas därför flyttas
närmare den norra befintliga bebyggelsen. Den nya bebyggelsen kommer i så fall att bidra
till en smalare, mörkare och mer solfattig gata. Därtill kommer de föreslagna tornen att
allvarligt skugga det planerade gångstråket, själva gatan och bebyggelsen på den norra
delen av gatan. S.k. utkragningar på ca fem meter från huskroppen kommer ytterligare att
göra att gatan känns smal och mörk.
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Nuvarande Järnvägsgatan med de hus till vänster som troligen ska rivas för att ge plats
för ny bebyggelse enligt bilden nedan

Föreslagen bebyggelse på Järnvägsgatans södra sida (ljusgrön modell). Gatans äldre
bebyggelse i förgrunden.
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I planprogrammet förekommer ett intressant resonemang om att förena trettiotalets lamellhus
som ger bra förutsättningar för ljusinsläpp med. Den föreslagna kvartersstrukturen påstås ge
en större lokal känsla för närmiljön. Om denna ambition ska förverkligas måste den kunna
genomföras utan våldsamma höjdskillnader mellan husen. Inbyggnaden av de föreslagna
kvarteren mot söder medför betydligt mer skugga på de gårdar som bildas. Därtill kan
kringbyggnationen innebära att stadens övriga invånare utestängs. Optimalt vore att variera
lamellhus med lägre längsgående hus utmed Järnvägsgatan södra sida så att dessa harmonierar
mot den norra sidans bebyggelse så att gatan får den trivsamma småstadskaraktär som
Sturegatan har idag.
På parkeringsplatsen bakom Willys matbutik, kvarteret Kabeln, har staden redan beviljat
bygglov för uppförande av ett antal höga byggnader från sex till fjorton våningar. Tyvärr
kommer höjden på bebyggelsen att menligt störa känslan av den ljusa och luftiga
Sundbybergsatmosfären.

Nätverkets förslag
Nätverket kräver en måttfull bebyggelse utmed Järnvägsgatan. Det innebär att staden bygger
lika smart som man gjorde i slutet av trettiotalet och i början av fyrtiotalet – naturligtvis med
dagens moderna ögon. Det innebär husgavlar ut mot Järnvägsgatan med olika typer av
butiker, samhällsservice och bostäder. En sådan byggnation innebär att sol och ljus når
Järnvägsgatan och det planerade gröna gångstråket från Nya Torget till Marabouparken. Vår
grundhållning är att den södra delen av Järnvägsgatan (om man river Terracom-husen) inte
bör göras smalare, vilket skulle innebära att gatan inte blir den ”boulevard” staden talat om.
Vidare är det viktigt att husen på södra sidan åtminstone håller ungefär samma jämna höjd
som den norra sidans hus, med maximalt fem våningar inklusive butiksplan och att
hushöjderna varieras för ett ge ett lättsamt uttryck.
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8. Marabouparken
Stadens förslag

Marabouparken sedd från nordväst med nybyggnation runt hela parken
Det föreliggande förslaget till ny stadsplan innehåller mycket lite om Marabouparken, som i
stort sett är tänkt att bibehållas i nuvarande skick. En viss byggnation utmed vattnet i söder
och nya byggnader mot öster planeras men inga ingrepp i själva parken. Viss byggnation
kommer även att ske väster om parken. Detta förefaller dock inte vara ett uttryck för stadens
vilja att inte göra intrång på parken utan är mer beroende av de avtal som tecknats mellan
staden och parkens ägare, Kraft Food Sverige AB, vid överlåtelsen av parken till Sundbybergs
stad år 2006.
Kort historik
Köpeskillingen för parken år 2006 uppgick till trettio miljoner kronor och i köpet ingick även
delar av den konst som fanns placerad i parken. Enligt en av köpeavtalets klausuler äger
Sundbybergs stad inte, utan skriftligt tillstånd, förflytta, försälja eller förändra något av de
ingående konstverken. Samtidigt förpliktigades Sundbybergs stad att bevara konstverken i
god kondition samt hålla dem försäkrade. Detta gäller fram till och med den 31 december
2026. Vi får förmoda att vid en eventuell förlängning av Starrbäcksgatan, vilken föreslås i det
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föreliggande förslaget till ny stadsplan, att tillstånd först kommer att inhämtas från Kraft Food
Sverige AB, i den mån den inkräktar på det ingångna avtalet. Parken drivs idag av en stiftelse
där bl.a. staden finns representerad.
Marabouparken kom till som ett resultat av dåvarande Marabous behov av att utöka sitt
fastighetsbestånd utefter Löfströms Allé. För detta krävdes rivningstillstånd av befintliga
fastigheter på den aktuella marken. Platsen får sägas utgöra Sundbybergs ”vagga”, platsen där
Sundbybergs Gård med anor från 1300-talet, huvudbyggnad med flyglar från 1756, låg.
Gården hade sedan århundraden haft en stor och vacker park, med kolonier, orangerier,
växthus och promenadstråk som sträckte sig ända ned mot Bällsta Bro. Sundbybergs grundare
upplät denna park till sundbybergarna för deras rekreation. I utbyte mot rivningstillstånd
krävde Sundbybergs stad att Marabou skulle återställa parken samt för evinnerlig tid upplåta
parken fritt till Sundbybergs invånare. Helt i enlighet med A.P. Löfströms ursprungliga
önskan då han skänkte stora markområden till Sundbyberg att nyttjas för parker, gator, tomt
för skolbyggnad, tomt för kyrka m.m. Parken återställdes och 1947 öppnades den nygamla
parken upp igen kompletterad med en samling konst. Parken har under decennier varit en
utflyktspunkt för stadens barnfamiljer, konstälskare och andra samt till glädje för tiotusentals
barn som växt upp i Sundbyberg och inom närliggande områden. Parken anses som
Sundbybergs finaste attraktion och bör så förbli.

Nätverkets uppfattning
Även om själva parken möjligen påverkas marginellt rent fysiskt av föreliggande förslag till
stadsplan, finns det skäl att känna stor oro för den byggnation som planeras ske mot Bällstaån
i söder och bakom östra delen av parken. På särskild förfrågan till stadens företrädare har det
lämnats olika uppgifter om den planerade byggnationen. Det har sagts att husen utmed
Bällstaån endast är låga paviljonger för café – och restaurangverksamhet vid småbåtshamnen
men även att dessa hus är avsedda för bostadsändamål och därför kan bli höga. Höga hus runt
Marabouparken kan komma att innebära att ljuset och rymden i parken påverkas negativt och
att idag soliga platser kan komma att läggas i skugga, exempelvis plaskdammen. Bristande
solljus kan naturligtvis även få en negativ betydelse för växtligheten i parken.
Nätverket kan inte acceptera att byggnation kommer till stånd runt parken som innebär eller
kan komma att innebära att parkens känsla av ljus och öppenhet påverkas negativt och absolut
inte att nya hus skuggar någon del av parken. Det kan ifrågasättas om inte den typen av
21

byggnation runt parken i sig är ett brott mot stadens och stiftelsens åtagande om att bevara
parken intakt. Det är därför viktigt att inga nya byggnader tillåts skugga någon del av parken.

9. Sundbyberg är inte till salu
På kommunens Internetsida ”Sundbybergs nya stadskärna” under rubriken ”Vägen framåt”
står kort om målen med projektet nedgrävningen av järnvägen: ”den nya stadskärnan ska
utvecklas så att människor trivs dygnet runt, med så liten miljöpåverkan som möjligt och med
en positiv effekt på stadens ekonomi.”
Projektet skall alltså ha en positiv effekt på stadens ekonomi. Mot den bakgrunden är det
intressant att konstatera att textsträngarna ”ekonomi”, ”finans”, ”kostnad” och intäkt” inte
förekommer i något relevant sammanhang i planförslaget. Det finns således inte någon
beskrivning av hur till exempel Nya Torget i olika utformningar, ett resecentrum i form av en
märkesbyggnad, hushöjderna i stadskärnan och runt Marabouparken kommer att påverka den
ekonomiska kalkylen. Inte heller finns kostnaderna ens antydda i planförslaget. Man behöver
som bakgrund veta att staden förbundit sig att betala 800 miljoner till Trafikverket, samtidigt
som man förstår att totalkostnaden, inklusive projektets kostnader, kommer att bli betydligt
högre. Då beslutet om nedgrävningen fattades måste det ha varit baserat på en kalkyl där
staden bedömt att investeringen var värd att göra, oberoende av hur stadskärnan utformades. .
Vi kan alltså lämna de 800 miljonerna därhän och fokusera på hur nätverkets krav påverkar
den ekonomiska kalkylen.
Vanligt i ett beslutsunderlag är att man på ett medvetet sätt gör val mellan kostnad för ett
specifikt val och förväntat totalt värde av motsvarande investering. Något sådant resonemang
finns inte i planförslaget, ens på ett övergripande plan. Det kan därför konstateras att det inte
finns någonting i något underlag som talar emot att nätverkets förslag skulle påverka stadens
ekonomi positivt. Kanske, inte alls osannolikt, är det så att stadens ekonomi blir starkare både
på kort och lång sikt om nätverkets förslag genomförs? Staden kan alltså inte avfärda
nätverkets förslag med motiveringen att de är ”för dyra”. Ingenting i planförslaget, eller i
underlag som vi tagit del av, stöder ett sådant påstående.
Nätverket har på olika sätt nalkats detta svåra ämne, diskuterat med beslutsfattande politiker
och med Infrastrukturbolaget för att bringa klarhet i frågan. Vi får dock inte många svar. Det
enda riktigt konkreta som kommit fram är att de i planförslaget inritade ”husen på ben” över
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”Nya Järnvägsgatan” inte har något ekonomiskt värde för staden. Byggrätten har värdet noll
eftersom kostnaden för den nödvändiga grundförstärkningen är mycket hög och urholkar alla
vinstmarginaler (enligt samtal med Torsten Josephson).
Fokuserar vi på de föreslagna husen på Nya Torget får vi inget svar mer än att den totala
bostadsytan som planeras där är på 19500 BTA. Man vill, eller kan inte, ange ens ett
ungefärligt värde av en kommande byggrätt, det vill säga en direkt intäkt till staden. Detta
samtidigt som många i debatten hävdar att ”man måste bygga på Nya Torget för att undvika
skattehöjningar om man vill klara den totala finansieringen av projektet”. Ingen från staden
har någonsin officiellt gått ut och kommenterat denna missuppfattning. Man hamnar som
medborgare i ett hopplöst cirkelresonemang. För att kunna diskutera och bemöta argumentet
ovan behöver man veta åtminstone någonting om värdet av byggnaderna på Nya Torget. Man
vill också känna till något om hur detta värde förhåller sig till totalt estimerade intäkter från
projektet och också till eventuella alternativa platser att bygga på i det fall man som mål har
att bygga ett visst antal bostäder. Kanske (troligen) har byggnaderna på Nya Torget bara en
marginell inverkan på kostnads/intäktskalkylen för projektet? Kanske finns det andra ställen i
Sundbyberg som bättre lämpar sig för nya bostäder, som ju dessutom kommer att bli så dyra
att endast ett litet fåtal människor skulle ha råd att bo där? Ingen tycks veta?
Inget om de ekonomiska konsekvenserna av olika val i centrala frågor finns som tidigare sagt
ens antytt i planförslaget. Hur skall vi medborgare, politiker och beslutsfattare kunna
diskutera och fatta kloka och medvetna beslut, ens om övergripande policies och riktlinjer för
den nya stadskärnan? Är planförslaget bara en skiss som väntar på ekonomiska bedömningar,
eller kommer man att fatta beslut och sedan hoppas på det bästa vad gäller ekonomin? Det är
inte vad nätverket anser vara ansvarsfull politik. Men vad kan vi göra för att skapa en bättre
förståelse och föra fram dem till stadens beslutsfattare? Inte mycket tyvärr.
I brist på annat kan vi i alla fall rada upp ett antal frågor. Enligt planförslaget skall 250 000
BTA (bostadsarea) byggas inom planområdet.
•

Vad skall de användas till?

•

Hur mycket av de 250 000 ligger på mark som staden äger?

•

Hur skall en BTA användas? Är den för stadens egna behov, lokaler, kontor, hyresrätt
eller bostadsrätt.

•

Vad kan man förvänta sig för värde av en BTA för respektive användning vid försäljning
av byggrätter?
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Nyckeltal finns men de är svåra att tillämpa. Se till exempel nedan tabell som tagits ur
”Miroslav Vujičić – Försäljning av kommunal mark med byggrätt, 2010”:

Prisnivåerna har ökar markant sedan 2010. Nära nya stadskärnan borde det alltså vara
möjligt att få runt 10 000 och 5 000 kronor per BTA vid försäljning av byggrätt för
bostadsrätt respektive hyresrätt. Värdena kan också vara betydligt mycket högre?
•

Hur stora blir intäkterna av det nya Medfinansieringsavtalet där fastighetsägare och
exploatörer med fastigheter inom planområdet skall bidra till finansieringen? (KS0703/2015)?

•

Kan staden utnyttja regeringens förslag att satsar miljarder på nybyggnation av
hyresrätter?

•

Kan EU-bidrag erhållas? (http://hallbarstad.se/plattformen/soek-finansiering//)

•

Finns andra mätbara intäkter, direkta eller indirekta, att ta hänsyn till?

•

Vilket värde har svårmätbara faktorer som ökad attraktionskraft för Sundbyberg?

•

Vad är ökad livskvalité, stärkt hälsa och ökad trivsel för människorna i Sundbyberg
värd?

•

Vad är det värt att behålla ett öppet Nya Torget i stadens ägo?

Eftersom vi inte får några svar så gör Nätverket två antagande, som måste anses lika bra
som några andra:
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1. Om kostnaderna kan hållas nere är det fullt möjligt att finansiera projektet fullt ut utan
att behöva sälja ut Nya Torget. Genom kloka val i detaljplanearbetet och genom arbete
med externa bidrag från olika program och initiativ skall staden med råge kunna
finansiera projektet.
2. Stadens ekonomi kommer att bli långsiktigt mycket starkare om nätverkets förslag
genomförs än den skulle blivit om staden beslutar att gå vidare enligt planförslaget.
Med ovan antagande är det enligt Nätverkets mening självklart att låta bli att bygga något på
Nya Torget. Det skall istället användas enligt Nätverkets förslag med alla de positiva effekter
för staden som beskrivits på andra ställen. Många av dessa effekter låter sig ju inte enkelt
kvantifieras i kronor och ören men de finns där och skall väga tungt i vågskålen ”ett obebyggt
Nya Torget”.
Slutligen, och kanske viktigast, är det faktum att om man avstår från att nu sälja byggrätter på
Nya Torget har man fortfarande i stadens ägo ett landområde som måste anses som ett av
Storstockholms mest attraktiva. Det stärker stadens möjligheter att stå än starkare och
ekonomiskt handlingskraftig i framtiden, samtidigt som det ger en flexibilitet för framtida
förändringar.
Liknande resonemang men med andra ingångsvärden kan föras om hushöjder kring
Järnvägsgatan och Marabouparken. Vilken påverkan på den ekonomiska kalkylen skulle det
ha att sänka hushöjden med två våningar för alla hus längs Järnvägsgatan? Ingen vet och vi
kan därför inte fullfölja resonemanget.
För Resecentrum måste en annan kalkylmodell användas där stor vikt läggs vid värdet av att
attrahera människor till Sundbyberg i allmänhet och stadskärnan och Nya Torget i synnerhet.

Nätverkets slutsatser
Av ovan korta analyser ser vi att:
1. Planförslaget saknar helt underlag för att fatta beslut baserade på ekonomiska
konsekvenser av olika val. Det gör att man skall avfärda alla påståenden om att
finansieringen av projektet äventyras om inte Nya Torget bebyggs, eller husen håller
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en viss höjd. Det måste klart framgå i samrådsredogörelsen att ekonomisk analys
helt saknas i underlaget.
2. Att göra Nya Torget till ett öppet torg, fritt från fastigheter kommer att stärka stadens
möjligheter att stå än starkare och ekonomiskt handlingskraftig i framtiden, samtidigt
som det ger en flexibilitet för framtida förändringar. Det måste tydligt framgå i
samrådsredogörelsen att det är en ekonomisk uppoffring att sälja ut Nya Torget.
3. ”Husen på ben” i planförslaget bidrar inte positivt till något av målen och skall tas
bort.
Det vore ett strategiskt och ekonomiskt misstag att sälja ut byggrätter på Nya Torget.
Sundbybergs Stadskärna, speciellt juvelen Nya Torget, är inte till salu!

10. Det demokratiska underskottet
Att riva, bygga och förändra i gammal stadsmiljö är komplicerat och svårt. Det är inte bara en
fråga om planering, arkitektur och teknik utan också om människors värderingar,
förväntningar och delaktighet. Hur processen genomförs och hur de ansvariga förhåller sig till
medborgarna, deras behov och synpunkter blir avgörande för hur slutresultatet kommer att
upplevas och värderas.
Det traditionella sättet att bygga i gamla stadsmiljöer var fram till sextiotalets rekordår att
relatera nybyggnation till den befintliga miljön. Men med den så kallade
”Norrmalmsregleringen” (rivningen av Klarakvarteren och uppbyggnaden av Stockholm city)
decennierna efter kriget rivs en central stadsdel i Stockholm och en helt ny byggs istället.
Resultatet betraktades som lyckat och framsynt av arkitekter, beslutsfattare och olika experter.
Norrmalmsregleringen belönades och blev också förebild för likande byggprojekt i andra
stora europeiska städer. Däremot blev kritiken hård, närmast förödande, bland människor i
Stockholm.

Relationen till staden
Människor i en stad lever och rör sig i välkända miljöer som de har personliga förhållanden
till. Platser, hus, miljöer är förenade med, relationer, minnen och känslor – fenomen som
bidrar till att människor upplever staden som sin. Förändringar blir då komplicerade
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processer. Det nya kan välkomnas om det upplevs bidra till förbättringar, eller försköning av
stadsmiljön och om det inte begränsar det sociala livet utan i stället berikar. Men om det nya
är så drastiskt och omfattande så människan inte känner igen sig, då blir det svårt för henne att
överhuvudtaget relatera till den nya miljön som sin. Hon känner sig som en främling där hon
en gång var hemma. ”Hennes stad” är borta för alltid. Känslan av förlust och sorg gör sig
påmind och kan leda till vrede och misstänksamhet mot dem som ansvarade för förändringen
(I boken: ”Staden som livsrum” av Karla Werner, Byggforskningsrådet 1991, beskrivs
fenomenet utifrån djupintervjuer med Stockholmare som upplevt bland annat
”Norrmalmsregleringen”).
Ett annat problem med ”Norrmalmsregleringen” var att många Stockholmare upplevde att
planering och beslut skedde över deras huvuden och att de som medborgare inte ens blev
tillfrågade. Snarare finns en uppfattning bland många att rivningarna kuppades igenom. Den
så kallade ”Almstriden” blev den dramatiska kulmen då stadens beslutsfattare slutligen
konfronterades med en folklig vredgad opinion och fick backa.

Dialogen med medborgarna
Nu när järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ner och en ny stadskärna utformas finns det
lärdomar att dra av projekt typ ”Norrmalmsregleringen”. Inte minst när det gäller den
politiska processen.
Under 2013 – 14 arrangerade Sundbybergs stad sex dialogmöten med bland annat medborgare
i syfte att få underlag för det planeringsarbetet. Viktiga frågor var:
”Hur vill du att den nya stadskärnan ska se ut och fungera? Hur tycker du att man ska
använda marken som skapas när järnvägsspåren läggs under jord? Och vad vill du att
man tänker på när en delad stadskärna blir hel? Detta var frågor som låg till grund för
dialogen.” (Sundbybergs stads hemsida)
I det så kallade ”uppstartsmötet” 26 november 2013 uppmanades deltagarna att tänka kreativt.
Idéerna och önskemålen blev många, bland annat:
•

livskvalitet och trivsel i stället för att Sundbyberg blir sovstad

•

ett stadstorg

•

en park med friluftsteater

•

serveringar
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•

mötesplatser utan kommersiella syften

Vid ett annat möte den 21 januari 2014 deltog cirka 120 Sundbybergsbor tillsammans med
representanter från staden, arkitekter och nationalekonomer kring temat "Stadens själ". I
diskussionen om vad som utmärker Sundbybergs själ betonades:
•

småstadskänslan

•

den relativt låga bebyggelsen som släpper ner ljuset

•

stadskärnan med alla caféer och restauranger

•

stadskärnan som gör Sundbyberg till en småstad och inte till en förort

•

Sturegatan med sina unika butiker

•

parkerna och de öppna ytorna

Det var kvaliteter som deltagarna tyckte var viktiga att slå vakt om och utveckla. Mia
Wahlström, forskare vid KTH, förstärkte bilden. Hon talade om mångfaldens betydelse i form
av arkitektur, bostäder, jobb och butiker som något viktig och som ger staden goda
förutsättningar att bli attraktiv. (Sundbybergs stads hemsida)
Konsten att inte lyssna
Nu har staden presenterat sitt förslag på ny stadskärna. Många Sundbybergsbor upplever att
Sundbybergs unika och viktiga kvaliteter inte återspeglas i förslaget. Det gäller också de
önskemål som formulerades under dialogmötena. Besvikelsen är stor. Känslan av att blivit
utnyttjad och överkörd av beslutsfattarna delas av många. De frågar sig vad beslutsfattarna
egentligen ville med dessa så kallade dialogmöten. Det var ju knappast svårt att tolka
medborgarnas synpunkter och önskemål som dessutom var tämligen entydiga. Var det bara
för att ge en skenbild av en demokratisk process i syfte att underlätta genomdrivandet av
stadens förslag? Många ser det så.
Stadens förslag och upplevelsen av beslutsfattarnas ovilja att lyssna är de grundläggande
orsakerna till tillkomsten av Nätverket Trivsam Stadskärna i Sundbyberg. Hade
beslutsfattarna åtminstone varit beredda att också presentera en alternativ modell i linje med
vad som framkommit under möten under 2013 och 2014, hade frustrationen troligen inte
blivit så stor. Det blev i stället Nätverket som tog fram en alternativ vision. Nu söker man en
dialog med beslutsfattarna – för ännu finns möjligheten att lyssna och i handling visa att man
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ser sig som medborgarnas representanter och inte som deras översåtar. Misslyckas den
dialogen skapas ett demokratiskt förtroendeunderskott som kommer att skada de folkvaldas
ställning och anseende och medborgarnas förtroende för dem. Konsekvenserna kan var och en
förstå.
Under stadens presentation av planprogrammet har Nätverkets företrädare noterat att stadens
information till sundbybergarna har stora brister. Staden framställer i sin reklam och på sina
ljusbilder den kommande bebyggelsen som lägre och mer öppen och ljus än vad som
verkligen är fallet om man studerar förslaget och modellen. Därtill är den 3D-version som
staden visar helt missvisande och utan korrigering av presentatören. Den kommande
Järnvägsgatan presenteras exempelvis som en bred gågata med träd och parasoller, trots att
staden planerar för en mycket trafikerat gata. Vidare visas olika versioner av modellen olika
dagar och vissa byggnader tas bort. Så har varit fallet med de byggnader som staden föreslår
ska korka igen Sundbybergs Torg med omgivning.
Nätverkets slutsatser
Staden beslutsfattare och företrädare:
• har inte lyssnat på Sundbybergsbornas önskemål och idéer avseende den framtida
stadskärnan
• har arrangerat dialogmöten som upplevs av många som försök att ge stadens förslag
legitimitet och ”demokratisk förnissa”
• har förskönat planförslaget med missvisande bilder
• har försökt dölja stadens verkliga förslag om Sundbybergs Torg och Järnvägsgatan
• har genomfört samrådsmöten och information och uppmanar invånarna att lämna
yttranden om planförslaget utan att redovisa vad i planförslaget som egentligen kan
påverkas
• förstår inte att många medborgaren känner sig lurade, överkörda eller uppgivna
• förstår inte att detta kommer att få konsekvenser för politiken och förtroendet för
ledningen samt de demokratiska processerna i Sundbyberg.
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11. Hälsa och välbefinnande i staden
En stadsmiljö kan främja likaväl som undergräva människors hälsa och välbefinnande – allt
beroende på hur den utformats och fungerar.
En bra stadsmiljö ur perspektivet hälsa och välbefinnande präglas bland annat av:
•

möjligheter till möten och social gemenskap

•

mångfald och variationsrikedom

•

stimulans och skönhet

•

vila och aktivitet

•

resurser för det dagliga livets behov

•

delaktighet och trygghet

I en hälsofrämjande stadsmiljö upplever människor hemkänsla. Staden är deras. Man trivs och
vistas gärna i miljön, vardagliga och sociala behov tillgodoses och här finns möjlighet för
både planerade och spontana aktiviteter. Inte sällan uttrycker man en stolthet över ”sin stad”.
Sundbybergs stadskärna idag – en hälsofrämjande miljö
Så upplever många Sundbybergs stadskärna och man känner också stolthet över sin stad. Det
framkom med all önskvärd tydlighet under dialogmötena år 2013 – 14. Utbudet av butiker,
service, restauranger och andra träffställen ger stadskärnan dess variationsrika och trivsamma
karaktär. Det förstärks av att bebyggelsen speglar olika tider och stilideal. Denna blandning
har blivit en kvalitet i sig som gestaltar vad Sundbyberg är och har varit. Frågan är nu hur
dessa kvaliteter kommer att tas tillvara i den planerade stadskärnan. Mycket pekar på att vi
riskerar att få en reducering av mångfalden, de sociala kvaliteterna, mindre grönt, ljus och
öppenhet som ger miljön skönhet och gör det tilltalande att vistas i den. Vi kommer att se en
förtätning, mer skugga, blåsigare miljöer mellan höga byggnader och inget stort torg som
skapar möjligheter till spännande mångfald, vila och aktivitet. Det begränsar förutsättningarna
för möten och social gemenskap som är de viktigaste kvaliteterna i den hälsofrämjande
staden.
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Staden – mötesplatsen
”..eftersom den fysiska miljön är ett ramverk för alla de sociala interaktioner som sker
i en stad, är stadens utformning en grundläggande förutsättning för invånarnas hälsa.”
(Stadens rumsliga påverkan på hälsa av Eva Engquist, Christer Larsson, Katarina
Pelin. Malmö stad 2012).
Den grundläggande idén med en stad är mötet. De flesta städer i världen har tillkommit kring
en plats för handel, sociala och politiska möten. En stadsmiljö som reducerar platser som
lockar och möjliggör olika slags möten och mångfald i utbudet av aktiviteter reduceras snart
till sovstad eller förort. Staden blir primärt en plats där människor ”bara” bor. En större och
rikare näraliggande ort, i vårt fall Stockholm, får tillgodose de andra behoven. Man kan då
tala om den funktionsseparerade staden, med ett dynamiskt storstadscentrum för arbete,
konsumtion och nöjen och satelliter förstäder där människor i första hand bor. Den
utvecklingen har präglat Stockholmsregionen ända sedan femtiotalet. Trots det har
Sundbyberg framgångsrikt hävdat sig som en självständig och levande stad! Men nu ser vi en
överhängande risk att den så kallade ”intimiseringen” av stadskärnan kommer att reducera
möjligheterna mångfald, variation, möten och social gemenskap. Om så sker kommer
människors hälsa och välbefinnande att påverkas på ett negativt sätt.

Gröna miljöer och överskådlighet
Vardagsmiljön har alltså en stor betydelse för människans hälsa och sitt välbefinnande.
Frågan om naturens betydelse har i forskningen ägnats stort intresse under senaste åren.
Resultat visar att vackra gröna miljöer i staden, exempelvis en i form av en park utanför ett
arbets- eller bostadsfönster, sänker människors blodtryck och reducerar stress. Personer som
bor nära grönområden använder dem oftare och lider mindre av stressproblematik.
De som exempelvis bor mindre än 50 meter från grönområden besöker ett sådant tre till fyra
gånger i veckan och ju kortare avstånd de har dit ju längre tid vistas de där. Har man en längre
sträcka än 300 meter från bostaden till någon form av natur skjuts gärna promenaden upp till
morgondagen. Undersökningar visar att barn som bor nära gröna och varierade naturområden
är friskare än de som bor längre ifrån. (Stadens rumsliga påverkan på hälsa av Eva Engquist,
Christer Larsson, Katarina Pelin. Malmö stad 2012).
Därför är ett grönt torg mitt i stadskärnan och ett välkomnande grönt resecentrum inte bara
viktigt ur trivselsynpunkt utan också ur ett hälsoperspektiv.
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Vi vet också att stadsmiljöer som främjar och underlättar mänskliga möten, också främjar
psykisk hälsa. Dessa miljöer upplevs som attraktiva och ökar människors benägenhet att söka
sig dit. Då ska vi veta att sådana miljöer också präglas av mångfald och möjligheter för
människan att själv bidra till eller medverka i det sociala livet på platsen. Det är alltså viktigt
att hon inte bara känner sig som en ”besökare”. Denna kvalitet av mångfald och personligt
deltagande kan ställas i kontrast till traditionella sovstäder, d v s förortsmiljöer där människor
kan känna att de ”bara bor” vilket vi vet idag kan bidra till otrivsel, psykisk ohälsa och stress.
När det gäller upplevelsen av byggnader så vet vi också att om en stadsmiljö är visuellt
oöverskådlig, exempelvis på grund av husen är höga så att det inte går att se gaturummet som
en helhet, upplevs den som mer otrygg än om den är låg och överskådlig. Det är troligen en
viktig orsak till att Sturegatan upplevs som en mysig småstadsgata och att många vill se den
som modell i stadsförnyelsen ( ”Ohälsosam arkitektur. En annan sida av funktionalismen” av
Gösta Alvén, Balkong förlag 2016).

Makt, förändring och hälsa
Att människor upplever livsmiljön som inte bara välkänd, trivsam utan också som ”sin” bidrar
till människors hälsa och välbefinnande. Det är ett faktum som oftast helt ignoreras i samband
med modern stadsutveckling. Det är alltså inte bara att oskickligt och okänsligt genomförda
förändringsprocesser leder till konflikter och ett demokratiskt underskott.
Sundbybergs centrum har jämförelsevis haft en gynnsam utveckling, Stadskärnan har fått
växa successivt. Vi ser byggnation från olika epoker. Miljön är variationsrik och vuxit utan
större chockartade förändringar. Trots att kritiken varit hård mot byggandet av vissa höga hus
under de senaste åren så känner sundbybergsborna igen sig i sin miljö och känner sig hemma
här.
Nu står vi inför en större omvandling av stadskärnan. Då är det helt avgörande att den sker i
dialog med medborgarna och att de känner att beslutsfattarna lyssnar på dem! Så om resultatet
blir en stadsmiljö som inte motsvarar medborgarnas behov och önskemål utan upplevs som
främmande och otrivsam blir det en stark reaktion av vrede och besvikelse. Många kommer
att uppleva att de blivit bestulna på "sin stad" av beslutsfattare. Tilliten till dem minskar och
de demokratiska processerna ifrågasätts. En sådan utveckling kommer att påverka människors
psykiska hälsa och välbefinnande på ett mycket negativt sätt.
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12. Gör om, gör rätt!
Det är uppenbart att de sundbybergare som tagit del av stadens förslag contra Nätverkets
förslag klart tar ställning för Nätverkets förslag, framför allt i frågan om planerad byggnation
på Sundbybergs Torg, de planerade höga husen utmed Järnvägsgatan och bebyggelse
nedanför Marabouparken. Och – inte minst – generellt - mot stadens planer att bygga högt och
tätt i strid med Sundbybergs anda av ljus, öppen och som idag varande en attraktiv småstad.
Nätverket kommer naturligtvis att med kraft hävda att stadens planförslag är förkastligt ur
olika aspekter som här ovan beskrivits inom olika områden. Vår ambition är att övertyga
stadens politiker om att deras förslag är en oförlåtlig felbedömning av vad som är en trivsam
stadskärna i Sundbyberg och få dem att inse att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större.
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13. Nätverkets krav
Nätverket kräver:
1. Att det föreliggande planförslaget revideras kraftigt innan beslut tas om att staden
övergår till detaljplanearbetet.
2. Att det Nya Torget skall vara obebyggt och öppet för att kunna skapa en ljus och
öppen mötesplats för människor.
3. Att ett resecentrum skapas av byggnaderna mellan Nya Torget och Solnagränsen. Det
skall vara en märkesbyggnad och en stolthet för staden. Utformningen av resecentrum
skall ut på arkitekttävling.
4. Att bebyggelsen, särskilt söder om Järnvägsgatan, skall vara måttfull och ha en smart
design så att ljus och luft släpps in.
5. Att det skall göras tydligt att Marabouparken inte får skymmas av höga byggnader.
6. Att stadens fortsatta arbete med planförslaget ska vara transparant och öppet för insyn
för stadens invånare.
Nätverket kräver vidare att staden uttryckligen ger besked om på vilket sätt som projektets
mål äventyras av Nätverkets krav på ovanstående förändringar av planförslaget.

För Nätverket Trivsam Stadskärna och för oss själva som boende i Sundbyberg

Anders Bolin

Birgitta Lind
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