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SAMMANFATTNING
I Stockholms län finns ett stort behov av att bygga bostäder, arbetsplatser och
infrastruktur. Orsaken till utbyggnadsbehovet av bostäder är en befolkningsökning
inom länet. Utbyggnaden sker både genom påbyggnad av befintliga huskroppar,
förtätningar, återanvändning av sedan tidigare hårdgjorda ytor men också genom att
använda marken i befintliga parker och natur.
I mitt arbete har jag en forskningsfråga/hypotes om att det är möjligt att bygga inom
ett grönområde utan att dess värde förloras.
För att utreda hur ett grönområdes värden kan påverkas vid ny bebyggelse har jag
valt att studera två olika områden, Kymlinge och Söderby, som ligger inom
Järvakilen och göra en jämförelsestudie mellan dessa. Grönområdet, Järvakilen, är en
av Stockholms grönkilar som bland annat fungerar som rekreationsområde.
Planförslagen för Kymlinge och Söderby grundas på närbesläktade förutsättningar
såsom närhet till rekreationsområde med natur, infrastruktur med vägbuller från ett
stort flöde av trafik och kraftledningsgator. En skillnad däremot är avståndet till
närliggande tätort. I båda fallen tas delvis jungfrulig mark i anspråk. Lite speciellt för
Kymlinge är att här finns en tunnelbanestation uppförd som inte har blivit
färdigställd och att ett kommunalt naturreservat har inrättats. I jämförelsen har
likheter och skillnader i planeringen tagits fram utifrån inventering, analys och
planförslag.
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
1.1.1 Allmän bakgrund
När examensarbetet inleddes sommaren 2005 fanns det precis som idag år 2015 ett
stort behov i Stockholms län av att bygga bostäder, arbetsplatser och infrastruktur.
Orsaken till utbyggnadsbehovet av bostäder är en befolkningsökning inom länet.
Sedan en tid tillbaka har nytillskottet av bostäder inte täckt behovet, något som bland
annat drabbar de som är nya på bostadsmarknaden.
Bostadsutbyggnaden sker både genom påbyggnad av befintliga huskroppar,
förtätningar, återanvändning av sedan tidigare hårdgjorda ytor men också genom att
använda marken i befintliga parker och natur. När grönytor nyttjas för exploatering
finns det risk för att djurens och grönskans spridningskorridorer bryts och
människor tillgång till rekreationsområden blir mer begränsad och avståndet till
dessa ökar.
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1.1.2 Järvakilen

Karta 1. Järvakilen inom Stockholms län och i förhållande till Stockholm och Uppsala
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Runt om i Stockholms län finns tio större grönkilar, varav Järvakilen är en av de
längsta. (Länsstyrelsen i Stockholms län & RTK. 2003, s. 19) Järvakilen inom
Stockholms län sträcker sig från Sigtuna kommun i norr och drar sig ända in till
Stockholm stad, på vägen har den även passerat Upplands Väsby kommun,
Upplands-Bro kommun, Sollentuna kommun, Järfälla kommun, Sundbyberg stad
och Solna stad. (Järvakilen från luften. 2010, s. 3) I Stockholm stad kopplas Järvakilen
samman med världens första nationalstadspark, stadens gröna lunga, denna sträcker
sig ända till Djurgården och Fjäderholmarna i söder. Inom Järvakilen återfinns djupa
barrskogar såväl som lövlundar och blomsterrika beteshagar men även skogskärr,
våtmarker och sjöar. Här finns möjligheter för den som vill plocka svamp, studera
fåglar, motionera eller uppleva det gamla jordbrukslandskapet.
Inom delar av Järvakilen finns ett finmaskigt vägnät för gående, cyklande och
ridande. Inom Stockholms län förbinds Europaväg 18 (E18) i väst med E4 i öst genom
Järvakilen via två trafikleder. Dessa är Kymlingelänken, som numera en del av E18, i
söder i höjd med Kymlinge och Rotebroleden (väg 267) i norr i höjd med Söderby.
Dessa tvärförbindelser delar av Järvakilen för både människor, djur och natur och
begränsar tillgängligheten mellan dess olika delar.
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I Järvakilens södra delar ligger Kymlinge inom Sundbyberg stad. På 1970-talet
planerades här en stadsdel men bland annat efter protester från allmänheten kom
endast tunnelbanans sträckning till Akalla och grunden till Kymlinge station att
förverkligas. Tunnelbanan sträcker sig i norr närmast till Kista centrum som ligger en
dryg kilometer bort.
Inom Järvakilen ligger Ursviksskogen, inom denna har ett kommunalt naturreservat
inrättats för Igelbäcken år 2004. (Sundbyberg stad. 2013, s. 51) Inrättandet av
naturreservatet avgränsade den bevarandevärda naturen inom Kymlinge och
därmed också tydliggjorde var det inte är möjligt att bygga.

1.1.4 Söderby
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Karta 3. Översiktskarta
Inom Söderby finns en samlad bebyggelse med både bostäder och verksamheter. För
Söderby som också ligger inom Järvakilen borde närheten till grönskan vara optimal
men förbindelsepunkter saknas. För att minska olycksrisken utmed väg 267 har
betongblock satts upp utmed vägens mitt, vilket bidrar till att passagerna över
väg 267 via dörrarna i viltstängslet inte längre kan nyttjas. Den närmaste möjligheten
för gående och cyklister att ta sig över väg 267 på ett säkert sätt är via en gång- och
cykelbro cirka 2 km österut. Dessutom trängs cyklisterna med biltrafiken på högt
belastade bilvägar utan nämnbar plats för cyklisterna. Brister finns således i det
finmaskiga vägnätet, där gång- och cykelvägar saknas helt, samtidigt som
Rotebroleden skär av förbindelser mellan de närliggande bebyggelseområdena
Söderby och Katrinedal.
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1.1.5 Forskningsfråga/Hypotes
Det är möjligt att bygga inom grönområden utan att dess värde förloras.

1.2 Syfte
1.2.1 Övergripande syfte
För att utreda hur ett grönområdes värden kan påverkas vid ny bebyggelse gör jag
planförslag på två olika områden samt en jämförelsestudie mellan dessa.
Examensarbete behandlar hur ny bebyggelse i områdena Kymlinge i Sundbyberg
stad och Söderby i Upplands Väsby kommun kan integreras med grönområdet
Järvakilen, som är en av Stockholms läns grönkilar. Kymlinge och Söderby jämförs
därefter för att belysa likheter och skillnader.

1.2.2 Preciserat syfte
x

Visa hur man kan planera för integration mellan bebyggelse och natur.

x

Belysa likheter och skillnader vid byggande av ett tättbebyggt- respektive ett
glesbebyggt område i anslutning till grönstruktur.

x

Visa på hur ökad tillgänglighet och attraktionskraft kan uppnås i ett
grönområde.

1.3 Problemformulering
1.3.1 Järvakilen
Samtidigt som bebyggelsen drar sig in i grönskan är det önskvärt att Järvakilen
återfår kontakten mellan enskilda grönområden. Med nya förbindelser skulle
målpunkter kunna nås på ett gent och rekreativt sätt.
x

Vilka möjligheter finns att överbrygga infrastrukturens barriärer?

x

Hur kan ett grönområdes kvalitet säkerställas eller förändras till det bättre när
dess yta minskar?

1.3.2 Planområden
Både Kymlinge och Söderby ingår i Järvakilen men ligger i dess utkant med närhet
till infrastruktur och är ungefär likvärdiga i storlek. Något som tydligt skiljer
områdena från varandra är befintlig bebyggelse, avståndet till närmaste centrum och
avståndet till Stockholms innerstad.
x

Hur planera för ett tätbebyggt område med integration mellan bebyggelse och
grönområde?
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x

Hur planera för ett glesbebyggt område med integration mellan bebyggelse
och grönområde?

1.3.3 Jämförelse
En jämförelse görs där slutsatser dras av planförslagen och deras påverkan på
Järvakilen.
x

Vilka likheter/skillnader uppstår vid byggande med olika exploateringsgrad i
anslutning till ett grönområde?

x

Uppnås några synergieffekter inom grönkilen genom planförslagen?

1.4 Avgränsning
1.4.1 Järvakilen
I mitt arbete kommer jag att endast arbeta med de delar av Järvakilen som ligger i
och i närheten av Kymlinge och Söderby.

1.4.2 Kymlinge
Planområdet för Kymlinge begränsas i norr av Kymlingelänken, österut av väg E4
samt i väster och söder av Igelbäckens naturreservat. En förutsättning som ges är att
Kymlinge tunnelbanestation färdigställs. Därmed går arbetet inte in på vilka krav
som kan finnas för att Kymlinge tunnelbanestation ska tas i bruk. En utbyggnad av
tvärbanan till att även omfatta Rissne, Stora Ursvik och Kista kommer jag ha i åtanke
men några studier av dess lokalisering görs inte.

1.4.3 Söderby
Planområdet i Söderby begränsas i norr av vägen till Kolartorp, österut av
Mälarvägen, i söder av Rotebroleden och i väster av åkermarken.

1.5 Metod
Examensarbetet belyses med hjälp av natur- och landskapsanalysens kriteriemetod.
(Isling & Saxgård. 1982, s. 8) I kriteriemetoden sätts bestämda kriterier upp för
lämpligheten och bestämmandet av områdets avgränsningar. (Isling & Saxgård.
1982, s. 56 - 57)

1.5.1 Studier av planeringsverktyg
Berörda översiktsplaner studeras, då främst översiktsplan för Sundbyberg stad och
för Upplands Väsby kommun. Planering utifrån täthet undersöks. Lagstiftning och
kartmaterial studeras i berörda delar.
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1.5.2 Inventering av utvalda områden
En inventering görs för att ta reda på platsens förutsättningar exempelvis
målpunkter, barriärer och skyddsavstånd. Utifrån landskapsanalysmetoden ska
inventeringen ge landskapets fysiska förutsättningar. Dessa kan tas fram genom
flygbilder, ekonomiska kartor, orienteringskartor och geologiska kartor.
Naturvårdsinventeringar och skogsbruksplaner kan ge ytterligare information.
(Isling & Saxgård. 1982, s. 55)

1.5.3 Analys
Natur- och landskapsanalys kombinerar den naturvetenskapliga och den visuella
analystraditionen. Centrala begrepp inom analysen är rumsstruktur, skala, enhetliga
områden, gränser mellan de enhetliga områdena och landmärken. I
problemanalysen tas den nya markanvändningens krav fram samt dess påverkan i
form av konsekvenser och konflikter, för att kunna inventera och värdera rätt saker.
(Isling & Saxgård. 1982, s. 53 - 54 och 56)

1.5.4 Skissering
Att skissa är ett verktyg för att utreda möjligheter eller som Bengt Molander skriver
”Både konst och vetande/vetenskap förutsätter och inbegriper gestaltning.”
(Molander. 1995, s. 135) Skissande som metod är ett utforskande som innebär att leta
efter former och lösningar med hjälp av papper och penna. (Birgerstam. 2000, s.30,
171)

1.5.5 Markanvändning
Utifrån litteratur- och kartstudier, inventering, analys och skissering tas planförslag
fram för Kymlinge och Söderby.

1.5.6 Jämförelse
En jämförelse görs mellan de olika planförslagen.

1.5.7 Slutsatser
Återkoppling görs till forskningsfrågan/hypotesen.
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2 RESULTAT
2.1 Planeringsverktyg
2.1.1 Översiktsplaner
2.1.1.1 Sundbyberg stad
Sundbybergs översiktsplan, 2001, framhöll att regionens gröna kilar är viktiga och att
dess kvaliteter ska säkerställas samt att det ska finnas god förbindelse mellan dem.
(Sundbyberg stad. 2001, s. 14) I Sundbybergs översiktsplan 2013 ingår inte Kymlinge
bland förändringsområden. (Sundbyberg stad. 2013, s. 26) Marken i området
benämns som tätortsnära natur och ett kommunalt naturreservat för Igelbäcken
tillkom år 2004. (Sundbyberg stad. 2013, s. 50-51)
2.1.1.2 Upplands Väsby kommun
I Upplands Väsbys strategiska kommunplan, 2005, redovisas en grönplanering som
ett delmål för att kartlägga användningssätt och innehåll för att förbättra
grönområdenas funktion och tillgänglighet. (Upplands Väsby kommun. 2005, s. 36)
Grönområdet kring Söderby var däremot inte redovisat som ett område för
rekreation och fritid. (Upplands Väsby kommun. 2005, s. 78) Området
Katrinedal/Vällsta, som även omfattar Söderby, kan bli föremål för en fördjupad
översiktsplan (FÖP). I kommunplanen ser man även en möjlig utveckling av Söderby
materialgård för mindre verksamheter och öster om denna finns rekommendationer
för ett område med samlad bebyggelse. (Upplands Väsby kommun. 2005,s.47)
2.1.1.3 Järfälla kommun
I Järfällas kommuns översiktsplan har Järvakilen väster om Söderby ett prioriterat
ekologiskt landskapssamband. Utmed väg 267 föreslås ett cykelstråk med regional
funktion. (Järfälla kommun. 2014, s. 23)
2.1.1.4 Sollentuna kommun
I översiktsplan Sollentuna kommun framgår att Järvakilen väster om Söderby utgör
ett viktigt grönt samband och att dess funktion och samband ska värnas. Järvakilen
ska ges faunapassager och fler gc-förbindelser. En breddning av väg 267 och
ombyggnad av korsningar är aktuellt och en förbättring av gång- och
cykelförbindelsen utmed väg 267. En utbyggnad föreslås av industriområdet
Kaggetorp, öster om Söderby, för ytkrävande verksamheter som inte stör
omgivningen. Industriområdet inrymmer idag bland annat en betongfabrik och
materialåtervinning. (Sollentuna kommun. 2012, s, 44, 61, 65)
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2.1.2 Täthet
Utifrån en essä av Lars Marcus och Meta Berghauser Pont framgår vikten av att inte
bara planera för en viss bebyggelsemängd inom ett område eller hur den grupperas
utan även hur den struktureras. Bebyggelsen som sprids ut eller byggs på höjden ger
olika byggnadstyper men kan exempelvis också bidra till olika storlekar på parkytor.
Men för att tillgängligheten till olika saker ska uppfattas som nära är strukturen
avgörande, ”stora variationer i tillgänglighet”…”har avgörande betydelse för hur vi
rör oss och i sin tur hur olika verksamheter och serviceinrättningar lokaliserar sig.”
(Arkitektur. 2015, s.77, 81)

2.1.3 Lagar och riktlinjer
2.1.3.1 Farligt gods
Plan- och bygglagen, PBL 2 kap, tar hänsyn till allmänna intressen vid lokalisering av
bebyggelse, här nämns inte några skyddsavstånd. (SFS 2010:900)
I Miljöbalken, MB 2 kap. 3-4 §, finns tre hänsynsregler som tillämpas vid fysisk
planering, dessa är försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik och
lokaliseringsprincipen. (SFS 1998:808)
Länsstyrelsen har rekommendationer för transportleder med farligt gods.
(Länsstyrelsen i Stockholms län. 2000, s. 32)
Skyddsavstånd från huvudvägnät utifrån riskhänsyn för individer och byggnader?
x

”Inom 100 meter ska risksituationen bedömas vid exploatering.

x

25 meter byggnadsfritt närmast transportleden.

x
x

Tät kontorsbebyggelse bör undvikas närmare än 40 meter från vägkant och
sammanhållen bostadsbebyggelse bör undvikas 75 meter från vägkant.
Personintensiva verksamheter bör inte lokaliseras närmare än 75 meter”.

2.1.3.2 Buller
Europaparlamentet har antagit ett direktiv om bedömning och hantering av
omgivningsbuller. (Europa)
I PBL, 2 kap. 9 §, framgår att en betydande olägenhet för omgivningen inte får
uppkomma. (SFS 2010:900)
Utifrån MB, 2 kap. 6 §, ska platsen vara lämplig med hänsyn till att ändamålet
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
(SFS 1998:808)
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Sveriges riksdag har antagit riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse. Riktvärdena hittas hos både
Länsstyrelsen, Boverket och Naturvårdsverket. Riktvärdet som anges för
utomhusnivån är nivån för flygbuller FBN 55 dBA. (Länsstyrelsen. 2007, s. 11,
Boverket. 2008, s. 21 och Naturvårdsverket)
Regionplane- och trafikkontoret, nuvarande Tillväxt- och regionplaneförvaltningen,
redovisar riktvärden för buller utomhus där tystnaden är en väsentlig del av
upplevelsen till 40 dBA. Exempelvis friluftsområden avsatta i kommunal
översiktsplanering. (RTK. 2000, s. 5)
Finns det riktvärden för buller utomhus för ett grönområde?
RTK förordar en gräns på 40 dBA där tystnaden är väsentlig del av upplevelsen.
Vilka gränsvärden finns för buller utomhus vid bebyggelse?
Vid nybyggnad av bostadsbebyggelse gäller följande riktlinjer:
x

”30 dBA ekvivalentnivå inomhus

x

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid

x

55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

x

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad”

2.1.3.3 Sammanhängande bebyggelse
Utifrån PBL, 2 kap. 7 §, ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av
parker och andra grönområden. Det ska även finnas lämpliga platser för lek, motion
och annan utevistelse samt möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och
kommersiell service. (SFS 2010:900)
I MB, 3 kap. 1 §), framgår att mark- och vattenområden skall användas på
lämpligaste sätt och företrädesvis med god hushållning. (SFS 1998:808)
Krävs någon service i området vid bostadsutbyggnad?
Kravet består i att det ska ges möjlighet till att införa service.
2.1.3.4 Elektromagnetiska fält
Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens strålskyddsinstitut har gemensamt tagit
fram ett bedömningsunderlag för elektromagnetiska fält. Under 0,4 μT ser man ingen
riskökning för leukemi. (Socialstyrelsen. 2005, s. 1)
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Illustration 1. Det magnetiska kraftfältet på olika avstånd från större kraftledningar
(Statens strålskyddsinstitut)
Sundbyberg stad hänvisar till strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer. (Sundbybergs
stad. 2013, s.41)
Upplands Väsby kommun har inte redovisat något riktvärde för skyddsavstånd till
bebyggelse från kraftledningsgator utifrån μT mikrotesla.
Vilka skyddsavstånd gäller vid elledningar?
Det finns inga fastlagda rekommendationer på skyddsavstånd till bebyggelse från
elektromagnetiska fält utan det hänvisas till μT. Utifrån modell från SSI, se ovan, kommer
man ned i ca 0,4 μT efter 50 meter från en 220 kV kraftledning. För att veta aktuellt värde
måste mätningar göras på plats.
2.1.3.5 Mindre verksamheter
Boverket har olika riktlinjer för skyddsavstånd mellan mindre verksamheter och
bostäder. Där verksamheter integreras med bostäder saknas skyddsavstånd,
exempelvis småbutiker, kontor och hantverkslokaler. Industrikvarter med små risker
placeras på ett avstånd om 50 meter, exempelvis småverkstäder och grossister.
Småindustriområde med vissa risker har däremot ett skyddsavstånd på 200 meter.
(Boverket. 1995, s. 91)
Skyddsavstånd från mindre verksamhet?
Verksamhet med små risker har ett skyddsavstånd på 50 meter till bostäder.
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2.2 Inventering av Kymlinge med omland
2.2.1 Översikt
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Karta 2. Översiktskarta

2.2.2 Infrastruktur
2.2.2.1 Vägar
I den södra delen av Järvakilen ligger Ursviksskogen väl inbäddad mellan fyrfiliga
vägar. Här finns även platsen för planområdet Kymlinge.
Mellan Kymlinge och Kista Centrum sträcker sig Kymlingelänken, som en av
förbindelserna mellan riksintressena E18 i väst och E4 i öst. Kymlingelänken utgör
idag en ny sträckning av E18. Den tidigare sträckningen via Enköpingsvägen har
Sundbyberg stad avsikt att bygga om till lokalgata. I samband med Kymlingelänkens
ombyggnad, till att bli E18, lades denna på broar över Järvafältet. Trafikverket har
även byggt om Trafikplatserna Ärvinge och Kista. I öster sträcker sig E4.
2.2.2.2 Tvärbana
En utbyggnad av tvärbanan från Alvik via Solvalla till Rissne, Stora Ursvik och Kista
planeras, vilken även kommer att vara betydelsefull för utbyggnaden av Stora Ursvik
väster om Kymlinge. (Sundbyberg stad. 2013)
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2.2.2.3 Tunnelbana

Foto: Kymlinge tunnelbanestation
Genom grönkilen och i kanten av planområdet sträcker sig Stockholms tunnelbanas
linje mot Akalla. I samband med byggandet av tunnelbanelinjen lades även grunden
för Kymlinge station. Kymlinge station är inte färdigställd och har inte tagits i bruk
utan ses lite som en spökstation.
2.2.2.4 Tillgänglighet
Huvudentrén till naturreservatet är från Ursviks motionsgård i söder. Här finns
tillgång till en större parkeringsplats, bussförbindelser samt gång- och cykelvägar till
Hallonbergens tunnelbana. I sydöst finns en tunnel under järnvägen i anslutning till
Ulriksdals pendeltågsstation och bro över väg E4 i höjd med Ulriksdals golf.
Till området kan man även ta sig via en vägtunnel under Kymlingelänken i nordöst.
Norr om vägtunneln finns en busshållplats 400 meter bort, här går buss 603 som har
förbindelse med Kista Centrum och Helenelunds pendeltågsstation. Både E18 och E4
ligger i närheten av Kymlinge. Gång- och cykelvägar förbinder planområdet med
Kista Centrum och Helenelund i norr samt Ursvik i söder och Ulriksdal i sydost. Vid
Kymlinge gård finns en mindre gång- och cykeltunnel mot Kista. Mot Stora Ursvik
finns numera en gång- och cykelväg utmed nya E18 sträckningens norra sida.

2.2.3 Bebyggelsestruktur
2.2.3.1 Bebyggelse
Bebyggelse inom naturreservatet utgörs av Dammtorpet vars nuvarande
huvudbyggnad är från 1790-talet samt Överjärva gård vars nuvarande äldsta
byggnader är från 1800-talet. (Solna stad. 2005) Utanför naturreservatet inom
Sundbyberg stad finns Kymlinge gård och Killingtorpet inom grönkilen.
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Foto: Kista Science Tower Conference
Kista Centrum ligger cirka 1,5 kilometer norr om Kymlinge. I Kista finns både
bostadsområde, köpcentrum och verksamhetsområden.
Öster om E4 ligger Silverdal som är ett nytt bostadsområde, här finns också
Sörentorp där dagens byggnader inrymmer polishögskolan. Vidare österut där
Igelbäcken mynnar ut i Edsviken ligger Ulriksdals slott på den norra sidan och på
dess södra sida ligger den yttre parken med 1800-talets sommarbebyggelse.
(Malmlöf. 1988) I anslutning till grönområdet söderut finns ett äldre villaområde i
Ursvik samt ett verksamhetsområde.
Väster om naturreservatet och det äldre villaområdet i Ursvik tar Stora Ursvik form.
Här byggs för både bostäder och arbetsplatser. Genom Stora Ursvik är det tänkt att
tvärbanan ska passera. (Sundbyberg stad)
På Ulriksdalsfältet i sydöst byggs bostäder och kontors- och verksamhetsytor.
Ulriksdals Golfklubb som idag har en 18 håls bana kommer att finnas kvar trots den
nya bebyggelsen om än i en något mindre skala. (Solna stad) I anslutning till
Ulriksdalsfältet har en gång- och cykelbro byggts över järnvägen, vilket förbättrar
förbindelsen även till Igelbäckens naturreservat.
Silverdal som är under uppbyggnad ska bli en trädgårdsstad med bostäder och
kontorsytor med fokus på vetenskap. (Silverdal)
Kymlinge har varit föremål för en förstudie. Här framhölls vikten av att se
utvecklingsområdet i ett regionalt perspektiv och att naturreservatet kan utgöra en
del av de samlade resurserna. De tänktbara utvecklingsområdena de kom fram till
var som komplement till omgivande stadsdelar, expansionsområde, regionalt
rekreationscenter och nationellt intressecentrum. (Sundbybergs stad & Vasakronan.
2004, s. 14-20)
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2.2.3.2 Kulturlämningar
Förekomsten av fornlämningar i Sundbyberg stad är tätast i den norra delen, det vill
säga Kymlinge och Igelbäckens dalgång. (Sundbybergs stad. 2001, s. 49)

2.2.4 Grönstruktur
Genom Ursviksskogen rinner Igelbäcken som mynnar ut i Edsviken vid Ulriksdals
slott i öster. Under vikingatiden var Igelbäcken en viktig farled, gravfält har hittats
som tyder på att de första bofasta invånarna redan kom hit under den yngre
järnåldern. (Strömdahl, Andersson & Othzén. 2006) I och kring Igelbäcken lever en
del sällsynta djurarter, här finns fiskarna grönling och nissöga samt ovanliga
nattsländor och en mindre vanlig igel. Även duvhök och Strömstare kan ses i dessa
trakter. (Solna stad. 2005) Igelbäckens naturreservat har bildats som ett kommunalt
naturreservat. Sundbybergs stads intentioner med reservatet är ”dels att skapa goda
förutsättningar för naturupplevelser och ett lokalt och regionalt friluftsliv i
storstadens absoluta närhet, dels att skydda och bevara Igelbäcken som ett levande
vattendrag”. (Sundbyberg stad. 2013) Strandskyddet för Igelbäcken är 100 meter,
vilket inryms inom naturreservatet för Igelbäcken. (Länsstyrelsen i Stockholm)
Igelbäcken rinner i en dalgång genom ett tydligt sprickdalslandskap. Marken som
omsluter bäcken är låglänt och gräsbevuxen för att sedan höja sig och övergå till en
kuperad skogsterräng. På den låglänta delen finns utspridda buskar och yngre
lövträd. I randzonen mellan dalgången och de högre partierna växer en ung lövskog
som övergår till blandskog för att på bergets övre del domineras av barrskog.

Foto: Solitär på öppet fält
Kymlinge består av blandskog med dominans på lövträd samt öppna fält med
enstaka solitärer. De låglänta öppna partierna slingrar sig fram mellan de
skogsbeklädda kullarna.
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2.2.5 Mötesplatser
Ursviksskogen är ett befintligt och väl utvecklat rekreationsområde. Här finns
motionsspår, skidspår vintertid, rastplatser, gång-, cykel- och ridvägar. Ursviks
motionsgård arrangerar olika tävlingar som till exempel xtreme running och
orienteringstävlingar men också Naturpassat som är ett sätt att utforska
Ursviksskogen. (Sundbybergs IK)

2.2.6 Samhällsservice
2.2.6.1 Störningar/barriärer
Kymlingelänken, E4 och järnväg utgör de stora barriärerna, både avseende
tillgänglighet och spridningszoner. Tillsammans med tunnelbanan utgör de även
bullerkällorna i området. Bullret tränger sig in i området även om den visuella
kontakten begränsas då grönskan till stor del skymmer bullerkällorna.
Bullerdämpande åtgärder är endast gjorda på en del av den nybyggda stäckningen
av E18. I övrigt är det oförändrat bullrigt.

Foto: Tunnelbro över naturreservat

Foto: Tunnel under E4

Tunnelbanan är i huvudsak förlagd under jord inom planområdet men där den
korsar naturreservatet går den på en bro. Tunnelbanan kan således både orsaka
vibrationer och buller för en närliggande bebyggelse men hindrar inte grönskan
nämnvärt. Ett promenadstråk utmed hela Igelbäcken hindras idag av järnvägen och
E4, då Igelbäcken här passerar via en tunnel som endast är avsedd för vattenflödet.
Utmed E4 sträcker sig en kraftledningsgata i nord-sydlig riktning som delvis är
placerad på berg i dager. Vegetationens utbredning begränsas här främst i höjdled
men ny bebyggelse kommer att behöva skyddsavstånd från denna.
2.2.6.2 Målpunkter
Grönområdets målpunkt är att förstärka Grönkilens helhet genom att förbättra
spridningskorridoren för växter och djur. Människor ska kunna ta sig till
grönområdet från de angränsande bostadsområdena och kunna passera det på vägen
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till slutmålet. I närheten av Kymlinge är målpunkterna Kista Centrum, Helenelunds
pendeltågsstation, Igelbäckens naturreservat och omgivande bostadsområden. De
målpunkter som Kymlinge saknar kopplingar med för gång- och cykeltrafikanter är
Silverdal och Stora Ursvik.

2.2.7 Resultat av inventering
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Karta 3. Inventering av Grönkilen vid Kymlinge

2.3 Analys/Värdering av Kymlinge med omland
2.3.1 Förutsättningar
Järvakilen vid Kymlinge är redan väl utvecklat utifrån de mänskliga behoven.
Området ligger i närheten av bebyggelse och är flitigt använt. Dagens och framtidens
planer utmed Ursviksskogen kommer att utgöra stora påfrestningar på den
kvarvarande delen som utgörs av Igelbäckens naturreservat. I takt med att den
kringliggande marken bebyggs kommer fler att bo utmed naturreservatet.
Öppnandet av Kymlinge tunnelbanestation kommer även att bidra till ett ökat antal
besökande, vilka måste samsas på en allt mindre yta av naturmark. Naturreservatet
kommer därför utgöra en viktig grön oas för framtiden. Nya anslutningar till
befintliga motionsspår, skidspår samt gång- och cykelvägar. Ett byggande av
Kymlinge strider mot gällande ÖP men med närhet till Stockholm, tunnelbana och
övrig infrastruktur är platsen strategisk för ett framtida bostadsområde.
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2.3.2 Brister
I samband med inventeringen fann jag en del problemområden.
1. Ostkustbanan och E4:an är kraftfulla barriärer.
2. Bullernivån från väg- och spårtrafik är påtaglig.
3. Inom planområdets östra del sträcker sig en kraftledningsgata i nord-sydlig
riktning.
4. Utmed Kymlingelänken behövs ett kompletterande gång- och cykelstråk.
5. Passage österut för Järvakilen saknas.
6. Bussförbindelser och parkeringsplatser för bil och cykel fanns endast vid
Ursviks motionsgård.

Buller
Förbindelse saknas

0

0,5

1 km

Karta 4. Brister enligt inventering

2.3.3 Möjligheter
Vilka möjligheter finns då att överbrygga infrastrukturens barriärer och vad är applicerbart i
anslutning till planområdet för Kymlinge?

Christina Bolinder. Masterarbete 30 hp
Magisterprogrammet för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola

21

Järvakilen behöver bindas samman. För att göra detta möjligt måste barriärerna
E4/järnväg forceras på något sätt. En ekodukt kan bidra till en grönskande passage
över E4 och järnväg och skulle låta Igelbäcken fortsätta passera genom befintlig
tunnel. Ett annat alternativ är att E4 och järnväg passerar på broar över grönstråket
med Igelbäcken, något som även Naturskyddsföreningen förordar.
(Naturskyddsföreningen i Stockholms län) Detta skulle ta bort barriären helt.
Hur kan ett grönområdets kvalitet säkerställas?
Upplevelsen av Igelbäcken behöver förstärkas och ett sätt att göra detta är att
utveckla ett promenadstråk utmed Igelbäcken fram till Edsviken i öst. Genom att
överbrygga barriärerna, tillgängliggörs en större sammanhängande yta för djur och
natur men också för motionsstråk och gång- och cykelförbindelser. För de som
behöver vilomöjligheter är det lämpligt att komplettera området med sittplatser som
smälter in i naturen. Viktigt är att naturreservatet inte utformas som en parkmiljö.
Däremot kan villaträdgårdar i närheten bidra med ökad mångfald i floran.
För att naturreservatet ska ha kvar sin karaktär med en öppen dalgång omslutande av
skogsklädda morän- och bergspartier, hur kan bebyggelse och grönområde integreras?
Integrationen mellan bebyggelse och naturreservatet kan ske genom att bebyggelse
placeras utan egen tomtmark, så att grönområdet omsluter bebyggelsen och den
privata zonen runt husen minimeras. Om inga balkonger tillåts utanpå byggnaderna,
utan istället förläggs som en del av lägenheten i form av en vinterträdgård, tar det
offentliga rummet vid strax utanför byggnaden. (Nylander. 2001, s. 106)
Byggnader träder inte fram så mycket om de underkastar sig grönskan i höjd,
material och färgskala. Viktigt är att ljusinstrålningen nattetid begränsas mot
naturreservatet för att förstärka den gröna kopplingen och att inte naturreservatet
förväxla med en större park. Bebyggelsen kan med fördel ges en ”grön” exteriör med
fasadbeklädnad av trä målade med ”naturliga” kulörer, sedumtak och
solfångare/celler.
Ny bebyggelse behöver skyddsavstånd från kraftledningen, såvida denna inte tas
bort eller förläggs i en tunnel genom berget. Tas kraftledningarna bort eller förläggs i
en tunnel kommer andelen byggbar mark att öka. Fördelarna med att ha ledningarna
kvar är att bullernivån reduceras av avståndet till bullerkällorna och att grönskan
kan vara kvar i öster och ge en grön inramning av Kymlinge.
Gena stråk utanför naturreservatet och tydliga passager till och inom grönområdet
används dessa främst, vilket kan mildra påverkan på naturen.
Grönområdet kan skötas genom en gemensamhetsanläggning. Bebyggelsen kan även
anpassas till topografin genom att större sprängningsområden inte tillåts. Ytterligare
ett sätt är att anlägga en trädgårdsstad som anpassas till terrängen.
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2.3.4 Avgränsning Kymlinge
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Karta 5. Avgränsningen av Kymlinge är inringad
Utgångspunkt för Kymlinge är Igelbäckens naturreservat avgränsning,
tunnelbanestationens lokalisering och anslutningspunkterna till angränsande
infrastruktur. Avgränsningen av Kymlinge utgörs därför av E18/Kymlingelänken i
norr, E4 i öster och gränsen för Igelbäckens naturreservat i söder.
Från trafikleder och järnväg hålls ett bebyggelsefritt avstånd på 25 meter och från
kraftledning hålls ett bebyggelsefritt avstånd om 50 meter.
Anslutning till området görs via Trafikplats Ärvinge och Trafikplats Kista.
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2.4 Skisser Kymlinge
2.4.1 Skisser

Teckenförklaring
Avgränsning
Bullerskyddande bebyggelse
Tät bebyggelse
Vägflöde
Förbindelse till grönska
Verksamheter
Bostäder
Grönska
Skiss 1- 4. Idé om markanvändning
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Skiss 5. Passage under E4 och järnväg

2.4.2 Gestalningsprinciper för Kymlinge utifrån skisser
x

Förbinda Trafikplats Ärvinge och Trafikplats Kista genom området.

x

Verksamheter och kontor placeras i bullerstörda lägen.

x

Tät bostadsbebyggelse och centrumfunktion kring tunnelbaneläget.

x

Grönska och parker inom bebyggelseområden.

x

Gång- och cykelstråk till målpunkter.

x

Passager ut mot naturområden.

x

Öppna upp för grönstruktur och rekreation österut under E4 och järnväg.

Christina Bolinder. Masterarbete 30 hp
Magisterprogrammet för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola

25

2.5 Markanvändning Kymlinge
2.5.1 Planförslag

Karta 6. Utvecklingsförslag med kartbakgrund

Teckenförklaring

0

100 m

Karta 7. Utvecklingsförslag för Kymlinge
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Utmed Kymlingelänken placeras kontor och ej störande verksamhet som kan ge en
bullerdämpande effekt inåt området samtidigt som dessa får ett skyltläge.
Bostadsbebyggelsen placeras inne i området med närhet till tunnelbana och
naturreservat. Utmed ett centralt huvudstråk vid tunnelbanestationen placeras en tät
bostadsbebyggelse med handel i bottenvåningen eller bokaler. I den östra delen
möjliggörs för rekreationsföretag, skola och idrottsverksamhet med god förbindelse
till naturreservatet.
Mot
Silverdal
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Helenelund

Mot
Kista

Buss hpl

Mot
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T-bana
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Ursvik
Huvudgata

Mot Stora
Ursvik
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100 m

Gång- och cykelväg
Stråk

Karta 8. Föreslaget vägnät och målpunkter för gång- och cykelväg
Vägnätet sammanbinds och ansluts till målpunkter, återvändsgränder undviks.

2.5.2 Järvakilen vid Kymlinge
Genom ett öppnande av Kymlinge tunnelbanestation görs naturreservatet lätt
åtkomligt. Stigar anläggs utmed Igelbäcken. Sittplatser utformas av stubbar och
stockar så att dessa flyter in i omgivningen och placeras för att ge möjlighet till
vilopauser och för att njuta av omgivningen.
E4 och Ostkustbanan höjs upp och förläggs på broar. På detta sättet möjliggörs för
passager för djur, natur, gående, cyklister och ryttare. Samtidigt ökas tillgängligheten
och alternativa stråk ges.
De angränsande större lederna asfalteras med tyst asfalt och bullerskärmar sätts upp
i direkt anslutning till bullerkällorna.
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2.6 Inventering av Söderby med omland
2.6.1 Översikt

Mot
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N
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Kommungräns

E4 mot
Stockholm

Karta 9. Översiktskarta

2.6.2 Infrastruktur
2.6.2.1 Vägar
Rotebroleden (väg 267) som förbinder riksintressena E18 i väst med E4 i öst, har varit
en av landets mest olycksdrabbade vägar. Sedan några år tillbaka har den
trafiksäkrats med hjälp av en mittbarriär av cementblock. Utmed östra sidan av
Söderby ligger Mälarvägen (väg 850), denna utgår från väg 267och sträcker sig i
nordlig riktning upp till Upplands Väsby tätort.
Korningspunkten mellan väg 267 och väg 850 som idag är svårframkomlig avses
byggas om och en planskild förbindelse för gångtrafikanter avses införas vid
Rotebroledens busshållplatser i höjd med Söderby. Den planskilda gångförbindelsen
är tänkt ingå i ett framtida regionalt cykelstråk utmed väg 267. (Vägverket)
Österut, cirka 1,8 km från väg 850, har en gång-, cykel- och ridbro uppförts vid
Överby ridskola, för att möjliggöra trygga passager över väg 267. Västerut finns ett
övergångsställe i höjd med E18, dit är det cirka två kilometer. Gång- och cykelväg till
dessa överfarter saknas däremot.
Det finns stora brister i det finmaskiga vägnätet där gång- och cykelvägar saknas
helt. Detta beror till stor del på att väg 267 skär av förbindelsen mellan
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bebyggelseområdena Söderby och Katrinedal men även grönkilen. Anlagda stråk ut i
naturen norr om väg 267 finns närmast i Norra Stäket, här finns skogsstigar och
löparspår. Förbindelse från dessa söderut saknas helt och österut kan man endast ta
sig ut mot Mälarvägen via mindre stigar och åkerkanter. Söder om Rotebroleden
finns skogsvägar och stigar inom Järvafältet som man lättast når från Överby då
sambanden från Katrinedal är bristfälliga.
2.6.2.2 Tillgänglighet

Foto: Busshållplats vid Söderby
Kollektivtrafik finns utmed Rotebroleden i form av buss 560, vars linjesträckning går
mellan Kallhäll och Upplands Väsby. Busshållplatser finns i båda riktningarna
mellan Söderby och Katrinedal. I anslutning till dessa busshållplatser finns en
öppning i mittbarriären där gående kan ta sig över vägen. Här finns också dörrar i
viltstängslet för att möjliggöra passager.

2.6.3 Bebyggelsestruktur
2.6.3.1 Bebyggelse
Söderby består av sammanhållen bebyggelse med både ett bostadsområde och ett
verksamhetsområde. Området har utvecklingspotential för både bostäder och
verksamheter, med sitt nuvarande läge intill både natur och infrastruktur.
Kring Söderby ligger Kolartorp, Vällsta och Katrindedal. I Söderby med omnejd
finns en blandning mellan jordbruk, mindre verksamhetsområden, en
drivmedelstation, bostäder, hund- och hästhållning samt tippverksamhet.
2.6.3.2 Kulturlämningar
Utmed väg 850 i höjd med Kolartorp ligger Dombacken som är en fornlämning i
form av ett gravfält från sten-, brons- och järnåldern. Fornlämningen är skyddad
enligt kulturminneslagen. (Upplands Väsby kommun. 2005, s. 69)
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2.6.4 Grönstruktur
För Söderby som redan ligger inom Järvakilen borde närheten till grönskan redan
vara optimal men trots närheten är anslutningen obefintlig. Järvakilen utmed
Söderby bestå av blandskog men domineras i vissa partier av barrskog. På de
kuperade partierna kan det på vissa ställen träda fram berg i dagen. I randzonen
mellan berg och dalgång framträder lövträden. Utanför planområdet finns
beteshagar, där hästar vistas men även anlagda våtmarker som gynnar fågellivet.
Väster om Söderby finns en öppen dalgång med tydliga odlingsfält, i norr finns
brukad åkermark och den östra delen domineras av ett delvis bebyggt skogsområde.
De befintliga villorna står på naturtomter medan marken på
verksamhetsfastigheterna i huvudsak är hårdgjord genom asfalt.

Foto: Åkermark i norr som angränsar till Söderby
Skogen inom Söderby består av blandskog där barrskogen dominerar i den centrala
delen. Här finns stigar som bland annat används i samband med rastning av hundar.

2.6.5 Mötesplatser
Inom Söderby finns en drivmedelstation och ett hundcenter som kan fungera som
informella mötesplatser.
I omgivningarna till Söderby finns aktiviteter av olika slag, en go-kart bana (Järfälla
Hyrkarting Center), två golfanläggningar (Svartinge golfbana och Rotebro golf), en
ridanläggning (Överby ridskola) och privata stall. Inom 5 km finns livsmedelsbutiker
i Stäket och Rotebro.

2.6.6 Samhällsservice
2.6.6.1 Störningar
Väg 267 utgör den största barriären i området. Förutom att den begränsar all rörelse i
nord-sydlig riktning åstadkommer trafiken störningar i form av buller, lukt och
föroreningar. Väg 267 är ett riksintresse som kräver skyddsavstånd till närliggande
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bebyggelse. Utmed Rotebroleden ligger en go-kart bana inbäddad i skogen som även
den utgör en bullerkälla.
Utmed åkermarkens västra kant sträcker sig en kraftledningsgata i nord-sydlig
riktning.
I Söderby finns även ett mindre verksamhetsområde som kan bidra till störningar
och österut finns verksamhetsområdet Kaggetorp.
2.6.6.2 Målpunkter
Järvakilen som sträcker sig över en större långdragen yta är på sina ställen
otillgänglig, hit hör bland annat de delar som angränsar till Söderby i Upplands
Väsby kommun. Väg 267 har skurit av grönkilen både för djur, natur, gående och
cyklister. Eventuella målpunkter saknar förbindelse men har också bidragit till att
marken inte har tagits i anspråk av människan, till förmån för vegetationen.
Målpunkten för Järvakilen är att överbrygga barriären som väg 267 utgör för både
djur och växtlighet. För Söderby är målpunkterna det intilliggande grönområdet och
möjligheten att ta sig via cykel till Stäket, Katrinedal, Rotebro och Upplands Väsby.

2.6.7 Resultat av inventering

Öppen mark
Skog
Grönkil

Rotebro

Söderby

N
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J

0

0,5

Bostadsområde
Verksamhetsområde
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Cykelstråk

1 km

J
Karta 10. Inventering av Grönkilen vid Söderby
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2.7 Analys/Värdering av Söderby med omland
2.7.1 Förutsättningar
Förutom kontakten med Järvakilen påverkas Söderby av närheten till väg 267. Vägen
bidrar till buller, avgaser och barriäreffekter. Detta påverkar alla som vill passera i
nord-sydlig riktning. Främst berörs boende i Söderby och Katrinedal områdena
ligger nära varandra men på ömse sidor om Rotebroleden och utan en direkt
förbindelse.
Cementblock utmed vägens mitt gör att det endast finns en övergång i höjd med
busshållplatserna och för att nå detta finns det dörrar i viltstängslet.
Naturen finns runt knuten men tillgängligheten till Järvakilen är begränsad då det
saknas gång- och cykelvägar, överfarter. Även parkeringsplatser saknas i närheten.

2.7.2 Brister
Utifrån inventeringen så fanns en del problemområden.
1. Väg 267 utgör en barriär och bullerkälla.
2. Gång- och cykelförbindelser saknas.
3. Busshållplatsen är svårtillgänglig.
4. Parkering saknas.

0

0,5

1 km

Karta 11. Brister enligt inventeringen
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2.7.3 Möjligheter
Grönkilen har idag en oöverstiglig barriär genom Rotebroleden. Viktigt är att mildra
barriären och på så sätt förbättra sambanden i nord-sydlig riktning. Vilka möjligheter finns
då att överbrygga infrastrukturens barriärer?
Med förbindelser mellan de avskilda delarna skulle målpunkter kunna nås på ett
gent och rekreativt sätt. Samtidigt som bebyggelsen drar sig in i grönskan är det
önskvärt att inte grönkilen delas upp mer, utan snarare återfår kontakten mellan de
avstyckade delarna. Ett alternativ är för att göra detta är att lägga delar av
Rotebroleden i en tunnel, en variant på samma tema är att bygga en ekodukt över
vägen, ekodukten skulle även kunna fungera som en gång-, cykel- och ridväg. I båda
dessa fall måste hänsyn tas till framtida behov av körfiler. Ett annat alternativ är att
anlägga breda och höga tunnlar under vägen. Nackdelen här är att det blir svårt för
grönskan att växa i en tunnel Innan anläggandet bör djurens rörelsemönster studeras
för att lokalisera en lämplig placering av denna.
Hur kan grönområdets kvaliteter säkerställas?
Grönstrukturen närmast Söderby är omfångsrik, vilket gör att både rekreationsstråk
för människan och mer orörda partier för naturen kan inrymmas. Genom en
förbindelse söderut ges även närhet till naturreservatet Järvafältet, som ligger direkt
söder om väg 267 i höjd med Söderby. Järvafältet är ett av länets mest besökta
friluftsområde. Närheten till tät bebyggelse och förbindelsen med kollektivtrafiken
gör att hit kommer fågelskådare, flanörer, motionärer, ryttare och många andra som
alla uppskattar att kunna komma ut i naturen. (RTK) Här finns gott om leder och
naturstigar att vandra på, samtidigt som det är lätt att ta en paus vid en av
raststugorna, där det även finns tillgång till eldplatser och toaletter. Denna del av
Järvakilen är en bra förebild för hur det är möjligt att även utveckla grönområdet vid
Söderby. Självklart blir det en del konflikter när olika särintressen kolliderar men så
länge ytorna är stora finns det möjlighet för att de flesta ska få njuta av sin
verksamhet. Detta är en av orsakerna till att det är så viktigt att även stora
grönområden som Järvakilen får behålla en större storlek och mångfald. Naturen kan
samtidigt genom sitt avstånd till tätorten ge aktiviteter såsom skytte, motorkross och
go-kart bana en förutsättning att finnas, även då dessa behöver skyddsavstånd på
grund av buller.
Hur kan då bebyggelse och grönområde integreras?
Dalgången bör även i framtiden lämnas kvar öppen för fortsatt odling alternativt
som betesmark, något som ger en naturlig övergång mellan bebyggelse och
naturområde. Bebyggelsen placeras med stöd av terrängen på den kuperade marken.
Stora naturtomter likt de i omgivningen bidrar till att inte bebyggelsen tar över helt
utan inordnas i grönskan. I övrigt bör byggnadernas höjd begränsas till två våningar.
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2.7.4 Avgränsning Söderby

N
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Karta 12. Avgränsning av Söderby är inringad
Avgränsningen för Söderby utgörs av åkermark i väster, Kolartorpsvägen i norr, väg
850 i öster och väg 267 i söder.
Skyddsavstånd till väg 267 hålls genom en bebyggelsefri zon om 25 meter.
Kraftledningen i väster ligger på ett längre avstånd än 100 meter och bedöms inte
påverka utvecklingen av Söderby.
Anslutning till området ska ske via väg 850.
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2.8 Skisser Söderby
2.8.1 Skisser

Teckenförklaring
Avgränsning
Bullerskyddande bebyggelse
Tät bebyggelse
Vägflöde
Förbindelse till grönska
Verksamheter
Bostäder
Grönska
Skiss 6 – 9. Idé om markanvändning
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Skiss 10: Ekodukt över väg 267

2.8.2 Gestalningsprinciper utifrån skisser
x

Sammanbinda vägar och stråk.

x

Gång- och cykelbro med vegetation

x

Passager till och för naturen.

x

Verksamheter, kontor och parkering placeras i bullerstörda lägen.

x

Komplettera med bostadsbebyggelse på stora tomter.

x

Grönska och parker inom bebyggelseområden.
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2.9 Markanvändning Söderby
2.9.1 Planförslag
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Karta 13. Utvecklingsförslag med kartbakgrund
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Karta 14: Utvecklingsförslag för Söderby
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Dalgången och de öppna fälten hålls öppna och bebyggelsen hålls inom det
kuperade och skogsklädda området. Planförslaget innebär en förtätning och
utveckling av Söderby.
Det befintliga verksamhetsområdet utvecklas utmed väg 267 och väg 850, där det är
bullerstört, med verksamheter som kan bidra som bullerskärm. I det sydvästra
hörnet av placeras en anläggning för träning och tävling med hundar. En
parkeringsyta här kan samutnyttjas för vidare promenad ut i naturen.

Foto: Exempel på dressyrhall för hundar i Rosersberg, ritad av Lars Pålsson Arkitekt kontor
Ett inre vägnät utvecklas vilket även ger alternativa promenad- och cykelslingor i
närområdet. Utmed de tillkommande vägarna utvecklas bostadsbebyggelsen på
stora naturtomter i nordvästlig riktning varvid Söderby knyts samman med
Kolartorp. Bostadsbyggelsen placeras med stöd i terrängen. Naturmark sparas som
en grön lunga inne bland bebyggelsen för närrekreation, lek och hundpromenader.
Tillsammans med stora villatomter bidrar naturen och angränsande jordbruksmark
till ett glesbebyggt område med stark lantlig känsla. En öppen gräsyta mellan
verksamheterna och bostäderna utvecklas till en park.
Gång- och cykelvägar föreslås norrut utmed väg 850 och i öst-västlig riktning utmed
väg 267 för att kunna nå målpunkter på ett tryggt sätt. En ekodukt som även
fungerar för gående, cyklister och ridande ekipage placeras i det sydvästra hörnet
över väg 267, där denna idag passerar genom berget i en sprängd fåra. De båda
bergssidorna och Söderby och Katrinedal knyts därmed ihop. Detta ökar även
tillgången på alternativa ridvägar på ömse sidor av Rotebroleden.
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Karta 15. Föreslaget vägnät och målpunkter för gång- och cykelväg

2.9.2 Järvakilen vid Söderby
Järvakilen norr om väg 267 utvecklas till ett naturreservat som en fortsättning på
naturreservatet Järvafältet. En cykelväg och en bred faunatunnel ,som är tillräckligt
hög även för större djurordnas, anläggs utmed väg 267 västerut. Huvudstråk ut i
naturen grusas och stigar gallras. Tillgängligheten förbättras på så sett för både
människor, djur och natur.
Parkeringsytor i anslutning till Järvakilen bidrar till att öka tillgängligheten för de
som inte bor i dess absoluta närhet eller har cykelavstånd.
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2.10 Jämförelse
2.10.1 Jämförelse mellan Kymlinge och Söderby
Likheter

Olikheter

Vägnät
Kraftledningsgator
Buller
Områdets storlek
Närhet till grönområde

Avstånd till målpunkter
Befintlig bebyggelse inom området
Kollektivtrafik
Täthet
Grönområdets utveckling
Gång- och cykelvägar

De olika områdenas likheter mynnar ut i olikheter utifrån vad som jag anser vara
rimligt att göra utifrån avstånd till centrala Stockholm, kommunikationer och
service.
Kymlinge får direktkontakt med kollektivtrafik genom tunnelbana och
busshållplatser samt cykelavstånd till tvärbana och pendeltåg medans Söderby
endast ges tillgång till en busshållplats. Boende i Kymlinge förväntas därmed också
använda kollektivtrafiken i en högre utsträckning än i Söderby.
I båda områdena ges bulleravskärmande bebyggelse mot trafikleder för att begränsa
bullernivån mot bostadsbebyggelsen. Då man vistas på olika platser vid olika tider
på dygnet finns det en fördel med att blanda olika användningsområden. I
anslutning till bostäder ses folk i rörelse främst på morgonen, sen eftermiddag/kväll
samt helger. Kontor och verksamheter bemannas främst under dagtid på vardagar.
Rekreationsföretag, skola, idrottsverksamhet kan däremot ha både vardags- som
helgverksamhet. För Kymlinge inryms denna i öster genom användningen skola,
kultur och fritid. I Söderby möjliggörs för dressyrhall i sydväst.
Utbredningen mot grönområdet begränsas och brynzoner sparas. Parker läggs in i
för att ge närhet till grönska och begränsa störningarna på naturen utanför.
Tunnelbanestationen i Kymlinge ökar tillgången till naturreservatet, och därmed
även belastningen på Igelbäckens naturreservat. För Söderby kommer däremot inte
den föreslagna bebyggelsen få någon större påverkan på Järvakilen. Nya gång- och
cykelstråk ökar tillgången till naturen och gör att målpunkter kan nås. I båda fallen
har befintligt vägnät nyttjas och kompletterats samt hänsyn tas till kraftledningsgator
och buller. Grönstrukturen skiljer sig åt i de olika områdena men genom att
överbrygga barriärer kan naturen ges bättre förutsättningar. Den yttre påverkan som
görs är däremot oftast till för människan och inte för naturens bästa.
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2.10.2 Synergieffekter
x

Ett cykelstråk utmed Kymlingelänken kan upplevas visuellt tryggt då det
knyter an till befintlig väg samtidigt som det kan belysas utan att det stör
naturområdet.

x

Om barriärer överbryggas ger detta ett större naturrum för dem som vistas
där. Åtgärden kommer även djur och natur till del då spridningszonerna
utökas. Attraktiva parker inom angränsande bebyggelseområden kan bidra
till att Järvakilen förbli ett närströvområde och inte ses som en park.

x

Byggnadskroppar som dämpar buller och bullerskydd utmed trafikleder och
järnväg kan även bidra till att bullret dämpas inom Igelbäckens naturreservat.

x

Färdigställandet av Kymlinge station är en förutsättning för byggandet av
Kymlinge. Denna ger även en direkt koppling till naturreservatet. Behovet av
bilinnehav begränsas genom en tunnelbanestation centralt i området och
tillgången till annan kollektivtrafik.

x

Utökade tvärförbindelser genom gång- och cykelvägar ökar tillgängligheten
och möjligheten att nå målpunkter samtidigt som det ger ett alternativ till att
färdas med bil.

x

Även om Järvakilens utbredning begränsas av tillkommande bebyggelse, så
utgör trädgårdar spridningszoner för växter och djur.

x

Tät bebyggelse ger underlag för att utveckla parker men ökar också
påfrestningarna på dessa och på naturen i omgivningen då fler vistas där.

2.10.3 Reflektioner
I och med Igelbäckens naturreservat bildande har nya detaljplaner antagits och för
några pågår planprocessen. Resultatet av att införa ett naturreservat gör att dess
gränser kan bli cementerade och det kan förväntas vara möjligt att bygga fram till
dess avgränsning. Men hur exakt är naturreservatens avgränsning. Naturreservat
innehåller värdekärnan. För att säkerställa att ett naturreservats värden inte påverkas
negativt av omgivningen krävs ett omland. Hur omfattande detta omland bör vara
redogörs inte, utan prövas genom planläggning. Hur nära bebyggelse kan placeras i
förhållande till naturreservat kan bero på naturreservatets värdekärna, på vilken typ
av användning som avses och dess förväntade påverkan på naturreservatet.
Även om del av befintlig vegetation sparas vid exploatering behöver grönskan
kompletteras i ett nytt bebyggelseområde. I det större formatet kan detta göras
genom anläggande av parker och grönytor för infiltration av dagvatten. I det mindre
formatet kan detta göras med sedumtak och växtskärmar men framför allt
grönskande gårdar och övriga planteringsytor i anslutning till ny bebyggelse.
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Utan förbindelser kan även ett tätbebyggt område vara otillgängligt på grund av
återvändsgator och otydlighet i strukturen.
Tystare miljöer ger avkoppling.
Planera med ett ekologiskt tänkande – bevara grönska, möjliggör gröna stråk där
även djuren kan ta sig fram och undvik sprängning av berg.

2.11 Slutsats
Är det då möjligt att bygga inom ett grönområde utan att dess värde förloras?
Ja det går, som jag har visat kan man ha flera olika typer av användningar såsom
verksamheter, boenden och rekreation i omedelbar närheten till Järvakilen.
Naturligtvis måste byggande ske med eftertanke och tillkommande verksamheter
ska inte påverkar omgivningen negativt.
Avgörande för ett grönområde är att det kan frodas inom den nya avgränsningen
trots yttre påverkan. Djur och natur hänger ihop, med minskade grönytor kan arter
riskera försvinna samtidigt som mångfalden kan öka med hjälp av frodiga
prunkande trädgårdar i närheten till ett befintligt grönområde. I samband med att
grönområden exploateras, är det bra att ta tillvara befintlig grönska som kan
utvecklas och tåla en ökad belastning.
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4 FÖRKORTNINGAR
FÖP

fördjupad översiktsplan

ÅDT årsmedeldygnstrafik
ÖP

översiktsplan

PBL

plan- och bygglagen

MB

miljöbalken

μT

mikrotesla

RTK regionplane- och trafikkontoret
Hz – hertz
GHz – gigahertz
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