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ABSTRACT
Keywords: Sundbyberg, segregation, social segregation, integration, spatial integration, barrier, urban streets,
urban planning, public spaces
Segregation is today a growing problem in Sweden that is partly based on the intensified urbanization.
Social segregation is an extensive and complex problem that depends on several mechanisms; generalizing
and negative prejudices, different cultures and socio-economic status, but also housing policy. The social
problems and the social barriers related to segregation are problematic and needs to be dealt with. A
prerequisite for this, however, is to enable human interaction and increase the integration especially in
segregation vulnerable areas. The physical structure of today’s segregated neighbourhoods needs to allow for
interaction with surrounding areas in a greater extent. The connections in the city must improve and become
more accessible for everyone to be used and therefore contribute to an increased integration.
The case study in this work includes a number of districts belonging to the municipality of Sundbyberg in
Stockholm County, Sweden. The focus of the study is on the spatial relationship between the districts, seen
from a segregation point of view. The studied areas are Ursvik, Rissne, Rinkeby, Spånga and Hallonbergen.
These neighbourhoods are today divided into so-called “neighbourhood islands”, segmented residential
enclaves of diverse nature. The neighbourhoods different characters in terms of socioeconomic status and
so on is the main reason to the segregation. The physical barriers that also isolates the areas from each other
reinforces the segregation further. The barriers consist of major topological differences, inadequate walking
and cycling network, inaccessible industrial areas as well as the extensive motorway route Enköpingsvägen.
Topological analysis of the current spatial relationships demonstrates that Enköpingsvägen has an extensive
barrier effect between the different neighbourhoods. A visual evaluation of the existing linkages emphasizes
even more their inability to contribute to a successful integration. When studying the neighbourhoods
different functions in connection to Enköpingsvägen that also demonstrates an extensive functional
separation. This prevents the neighbourhoods to benefit from each other’s functions. This penalizes the
residents of the areas while increasing car dependency. As the city’s vision is to give priority to pedestrians
and cyclists and make the city accessible for all, this is an issue that needs to be bridged.
The proposal builds on that by developing new pedestrian- and cycle-prioritized streets together with
densification integrate Ursvik and Rissne. This densification strategy will increase the spatial integration
between the neighbourhoods and thereby enable greater social inclusion. This is done primarily through
a conversion of Enköpingsvägen. This conversion requires that the speed limit on the street needs to be
decreased to a maximum of 50 km/h. The conversion also means that the number of traffic lanes will
decrease from four to three lanes. The denouncing of the classification of the road, from primary road for
dangerous goods, and a reduced speed limit along the entire route give the opportunity to build closer to
the road. Transverse corridors with low speeds for cars and separate pedestrian and bicycle paths linking
Enköpingsvägen with Ursvik and Rissne. Suggested densification areas are given with the intent to strengthen
the added streets and provide them with an urban character. For the same reason given a suggestion of how
the remaining land that is left unexploited when the number of lanes are narrowed down can be used. The
proposal involves housing development on the already landscaped ground. This is to keep costs down and to
avoid having to exploit valuable green spaces. Suggestions are given on apartment modules of small size with
temporary planning permission, in order to save on both time and costs. Active ground floor with service
and retail, and residential above is desirable both along Enköpingsvägen and along the transverse streets,
especially in connection to the intersections.

SAMMANFATTNING
Nyckelord: Sundbyberg, segregation, social segregation, integration, rumslig integration, barriär, urbana stråk,
stadsplanering, offentliga rum
Segregation är ett ökande problem i Sverige som till stor del grundar sig i dagens intensifierande
urbanisering. Social segregation är ett omfattande och komplext problem som beror på ett flertal
mekanismer; generaliserande och negativa fördomar, skilda kulturer samt socioekonomisk status men även
bostadspolitik. De sociala problemen och de sociala barriärerna relaterat till segregation är problematiska och
behöver överbyggas. En förutsättning för att detta skall kunna ske är dock att möjliggöra för mänskliga möten
samt öka integreringen och därmed mångfalden i segregationsutsatta städer. Att den fysiska strukturen
i dagens segregerade stadsdelar i högre grad bör möjliggöra för interaktion med närliggande områden.
Kopplingarna i staden måste bli bättre och mer tillgängliga för alla för att de skall användas och därmed bidra
till en ökad integrering.
Fallstudien i detta arbete innefattar ett antal stadsdelar tillhörande Sundbybergs kommun i Stockholms län.
Studiens fokus ligger på att studera stadsdelarnas rumsliga samband sett från ett segregationsperspektiv.
De stadsdelar som studerats är Ursvik, Rissne, Rinkeby, Spånga och Hallonbergen. Dessa stadsdelar är idag
uppdelade i så kallade ”bostadsöar”, segmenterade bostadsenklaver av skiftande karaktär. Bostadsområdenas
skiftande karaktärer vad gäller socioekonomisk status med mera lägger grunden till segregationen. De fysiska
barriärer som dessutom avskärmar områdena från varandra förstärker segregationen ytterligare. Barriärerna
utgörs av stora topologiska skillnader, bristfälliga gc-nät, otillgängliga industriområden samt den vidsträckta
motorvägsleden Enköpingsvägen.
Topologiska analyser av dagens rumsliga förbindelser påvisar att Enköpingsvägens har en extensiv
barriärverkan stadsdelarna emellan. En visuell utvärdering av de befintliga kopplingarna framhåller även
ytterligare dessas bristande förmåga att medverka till en fullgod integration. En kartläggning av områdenas
funktionsmålpunkter i anslutning till Enköpingsvägen påvisar även en omfattande funktionsseparering
som förhindrar områdena att dra nytta av varandras funktioner. Detta missgynnar de boende i områdena
samtidigt som det ökar bilberoendet. Då stadens vision gör gällande att prioritera gång- och cykeltrafik och
tillgängliggöra staden för alla så är detta ett problem som behöver överbryggas.
Förslaget bygger på att genom stråkbildning och förtätning bygga samman Ursvik och Rissne. Detta för att
öka den rumsliga integrationen mellan områdena och därmed även möjliggöra för en ökad social integration.
Detta görs först och främst genom en omvandling av Enköpingsvägen. Denna omvandling innebär att vägen
görs om från en transportled med höga hastigheter till en stadsgata med en maximal hastighet på 50 km/h.
Omvandlingen innebär även att antalet körfiler dras ner från fyra till tre. Genom hävning av riskklassningen
vad gäller farligt gods samt sänkta hastigheter längs hela sträckningen så ges möjligheten att bygga närmare
vägen. Tvärsgående stråk med låga hastigheter för bilar samt separata gång- och cykelbanor kopplar samman
Enköpingsvägen med Ursvik och Rissne. Förslag på förtätningsområden ges med intentionen att stärka
de tillagda stråken samt ge dem en urban karaktär. Av samma anledning ges även ett förslag på hur den
resterande markytan som lämnas oanvänd när gaturummets antal körfiler dras ner kan användas. Förslaget
innebär bostadsbebyggelse av den redan anlagda marken. Detta för att hålla nere kostnaderna då anläggning
av mark är kostsamt samt för att slippa anlägga värdefull grönyta. Förslag ges på lägenhetsmoduler av
mindre storlek med tillfälliga bygglov, detta för att spara på både tid och kostnader. Aktiva bottenplan med
service och handel samt bostäder ovanför är önskvärt både längs med Enköpingsvägen samt längs med de
tvärsgående stråken, framför allt i anslutning till korsningspunkterna.

Förord
Detta examensarbete är den avslutande kursen inom programmet Civilingenjör Arkitektur
med inriktning mot stadsplanering vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet omfattar
30 högskolepoäng och har genomförts under hösten 2015. Examensarbetet har skrivits på
uppdrag och i samarbete med Sundbybergs stad.
Jag vill rikta ett stort tack till Sundbybergs stad som bidragit med både tid, stort engagemang
och inte minst en trevlig arbetsplats vid utförandet av detta arbete. Ett speciellt tack till Sara
C W Johansson, min handledare på plats, för intressanta diskussioner och för att jag fått
följa med på inspirerande föreläsningar och workshops som avbrott i skrivandet. Vill även
rikta ett tack till min handledare Björn Ekelund som förutom stöd under arbetets gång även
var till stor hjälp under startgroparna av detta arbete vid val av ämne samt samarbetspartner.
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1. Introduktion
1.1

BAKGRUND

Sundbyberg befinner sig mitt i en expansiv storstadsregion där efterfrågan på bostäder, arbetsplatser,
ökad vägkapacitet och kollektivtrafik är stor. Det märks genom de många byggprojekt som pågår i och
runt kommunen. I Sundbyberg finns idag ett antal prioriterade områden som står inför omvandling de
kommande åren. Dessa områden är Ursvik, Rissne, Hallonbergen och Spånga. En annan stadsdel som
även den står inför omvandling som angör till både Ursvik och Spånga men som tillhör Stockholms stad är
Rinkeby. Dessa områden angränsar idag till varandra med tydliga barriärer där emellan i form utav vägar
med tung fordonstrafik, stora topologiska skillnader samt otillgängliga industriområden. Områdena är
vad gäller utformning, typ av bebyggelse, socioekonomisk status med mera väldigt olika. Detta innebär en
större komplexitet vad gäller sammankoppling utav dessa områden. För att motverka segregationen och
stigmatisering mellan områdena har kommunen som mål att sammanlänka dessa områden och bilda en
mer funktionsintegrerad och socialt integrerad stadsdel (Sundbybergs stad, 2013). Ett första steg i denna
process är den bro som, hösten 2015, uppförs mellan Nya Ursvik och Rinkeby. Denna gång- och cykelbro
som kopplar samman Rinkeby Allé med Ursviks tvärgående stråk förväntas öka integrationen och
tillgängligheten mellan dessa områden markant (Strand, 2015). Planeringen av de västra delarna av Ursvik,
även kallat Nya Ursvik, innebär en omfattande utbyggnation och förtätning som även den bidrar till en
större närhet till omkringliggande områden. Exploateringen utav Ursviks västra delar öppnar även upp för
nya handels- och servicemöjligheter vilket skulle kunna gynna hela Sundbyberg om inbördes kopplingar
stärks.
Stockholms stads översiktsplan ”Promenadstaden” som antogs 2010 har även denna som översiktligt
mål att förtäta och koppla samman stadsdelar för att möjliggöra för en ökad aktiv mobilitet (Stockholms
stad, Promenadstaden, 2010). Sundbybergs Stad håller i dagsläget (hösten 2015) på att detaljplanelägga
för förtätning av området mellan Nya Ursvik och Rissne. Ett planprogram för Norra Rissne har tagits
fram där förbättrade kopplingar mellan Rissne och Ursvik genom ny bebyggelse samt gatustruktur
är en utav huvudpunkterna. En förutsättning för att detta skall kunna ske på ett bra sätt är dock att
Enköpingsvägen, gamla E18, byggs om till stadsgata. Enköpingsvägen är idag en fyrfilig motorvägsled
med tung trafik som separerar de norra delarna av Sundbyberg från de södra. En sådan omvandling
skulle innebära att barriäreffekten som idag är ett faktum skulle kunna byggas bort och ökad möjlighet
för mjuka transportsätt i området frigöras. Detta skulle innebära en integrering av främst Ursvik, Rissne
och Hallonbergen men skulle även innebära en ökad tillgänglighet för hela Sundbyberg. Då E18 år 2013
fick en ny dragning längs med Kymlingelänken, istället för längs med Enköpingsvägen, så övergick
Enköpingvägens huvudmannaskap till Sundbybergs stad. Enköpingsvägen var fram till hösten 2015
rekommenderad väg för farligt gods då Länsstyrelsen hördes angående en hävning av denna klassning
vilket blev godkänt. Detta öppnar upp för nya möjligheter vad gäller Enköpingsvägens framtid som innan
inte var möjliga på grund av säkerhetsavstånd och andra direktiv som medföljer en rekommenderad väg
för farligt gods.
Enligt Trafikplanen för Sundbyberg (2012) så är även ett av stadens mål att genomfartstrafiken genom
Sundbyberg skall minska. Andra mål är att ”det skall vara enkelt att förflytta sig till fots och med cykel
både mellan stadsdelar och till angränsande kommuner” (Simonsson & Brattström, 2012). Samtliga
visioner syftar alltså till att öka tillgängligheten och integrationen mellan olika områden samt att prioritet
skall ges till gång- och cykeltrafikanter. Detta då man vill planera för en funktionsintegrerad stad, enligt
dagens stadsplaneringsideal, istället för monofunktionella bostadsområden som lätt uppkommer då
sammankopplingen till omgivningen inte tas hänsyn till.
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1.2

PROBLEMFORMULERING

Segregation (senlatin segrega’tio ’avsöndring’, ’separation’, av latin se’grego ’avskilja (från hjorden)’), det
rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregation kan ske på grundval av socioekonomisk status,
hudfärg, religion, etnisk tillhörighet e.d. Den kan vara ofrivillig eller frivillig.
(Nationalencyklopedin, 2015)
Segregation är ett vedertaget begrepp i dagens samhällsplaneringsdebatt. Segregation i en stad kan dock
uttrycka sig på olika sätt. Uttrycket segregation är rent allmänt först och främst definierat som ett socialt
problem. I Ann Legebys avhandling Patterns of co-presence (2013) framkommer dock att segregering
även är ett spatialt problem. Nationalencyklopedins definition av segregation ovan stödjer även Ann
Legebys teori; att problematiken kring segregation handlar lika mycket om rumsligt åtskiljande som socialt
åtskiljande samt att den sociala segregationen ofta är en direkt effekt av den rumsliga (Legeby, 2013).
Social segregation är ett omfattande och komplext problem som beror på ett flertal mekanismer;
generaliserande och negativa fördomar, skilda kulturer samt socioekonomisk status men även
bostadspolitik. De sociala problemen och de sociala barriärerna relaterat till segregation är problematiska
och behöver överbyggas. En förutsättning för att detta skall kunna ske är dock att möjliggöra för mänskliga
möten samt öka integreringen och mångfalden i segregationsutsatta städer. Att den fysiska strukturen
i dagens segregerade områden i högre grad möjliggör för interaktion med närliggande områden.
Kopplingarna i staden måste bli bättre och mer tillgängliga för alla för att de skall användas.
De studerade områdena i Sundbyberg är idag vad gäller etnicitet och socioekonomisk bakgrund väldigt
olika. Detta tillsammans med en fysisk struktur som innefattar stora åtskiljande barriärer bidrar till ett
segregerat samhälle. Ett område där människorna sällan rör sig mellan de olika stadsdelsområdena och
därmed har begränsad tillgång till stadsdelens olika funktioner.
Idag består stora delar utav Sundbyberg av så kallade ”bostadsöar”, segmenterade bostadsenklaver av
skiftande karaktär. Bostadsområdenas skiftande karaktärer vad gäller socioekonomisk status med mera
lägger grunden till segregationen. De fysiska barriärer som dessutom avskärmar områdena från varandra
förstärker segregationen ytterligare. Barriärerna utgörs av stora topologiska skillnader, bristfälliga gc-nät,
otillgängliga industriområden samt den vidsträckta motorvägsleden Enköpingsvägen.
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1.3

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Det övergripande syftet med detta arbete är först och främst att studera hur kopplingarna mellan de olika
stadsdelarna inom samt i anslutning till Sundbyberg ser ut idag. Om de befintliga kopplingarna är tillräckliga
eller bristfälliga för att en god integration mellan de fem stadsdelarna skall kunna uppstå. Då dagens
utformning av Enköpingsvägen utgör en stor barriär och missgynnar integrationen görs även studier på vilka
effekter en omvandling utav Enköpingsvägen skulle ha. Vidare syftar arbetet till att ta fram ett välgrundat
förslag på framtida kopplingar samt utformning utav dessa. Målet med det förslag som tas fram är att det
skall reducera den barriäreffekt som Enköpingsvägen skapar i dagsläget. Förslagets mål är att omvandla
Enköpingsvägen från dagens transportledskaraktär till en välintegrerad stadsgata. De frågeställningar som
detta arbete syftar till att klargöra är följande:

1.

Hur ser dagens kopplingar mellan de olika stadsdelarna ut? Mellan vilka områden anses den 		
rumsliga integrationen bristfällig/var finns potential?

2.

Hur kan strukturplanen för nya Enköpingsvägen som stadsgata se ut för att denna skall verka 		
funktionsintegrerande och sammankopplande?

3.

Hur bör de enskilda gaturummen utformas för att öka förutsättningarna för ökad rumslig och
social integration?

1.4

DISPOSITION

Kapitel 1
Studien påbörjas i det första kapitlet med en översiktlig introduktion över vad detta arbete handlar om
och vad det har för huvudsakligt syfte. Utöver problemformulering och syfte så finns här även matnyttig
information i bakgrundsavsnittet om kommunens visionsarbete i Sundbyberg. Det första kapitlet presenteras
och förklarar även i metodavsnittet de metoder som använts som grund i detta arbete.
Kapitel 2
I kapitel nummer två följer en förutsättningsbeskrivning för de stadsdelar och områden som berörs i detta
arbete. De områden som redogörs för är Enköpingsvägens sträckning genom Sundbyberg, Ursvik, Rissne,
Hallonbergen, Rinkeby och Spånga. För varje område ges först en beskrivning för hur området ser ut idag,
dess förutsättningar och brister. Sedan presenteras de mål och visioner som Sundbybergs och Stockholms
kommuner har för respektive område.
Kapitel 3
I det tredje kapitlet presenteras en prognos från Trafikplanen i Sundbyberg gjord av Sundbybergs stad
2012. Här presenteras de uppskattade och förväntade trafikflödena år 2025 samt förändringar av dessa vid
eventuella omledningar av trafiken.
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Kapitel 4
Det fjärde kapitlet innehåller teori relaterad till ämnet segregation och betydelsen av offentliga rum för
social integration. Ett axplock av den uppsjö av litteratur som finns inom ämnet segregation har valts ut och
presenteras här i tre avsnitt. Denna teori är tänkt att ge en övergripande förståelse för hur social segregation
uppkommer och hur den kan motarbetas med hjälp av ökad rumslig integration. Det sista avsnittet i
teorikapitlet innehåller teori från en rapport av Trafikverket. Detta avsnitt närmar sig problematiken med
tunga trafikleder genom våra städer och vad detta gör med vår stadsmiljö. Den tillhandahåller nyttig
information om möjligheterna med att omvandla trafikleder till stadsgator samt vad man ska tänka på vid en
sådan omvandling.
Kapitel 5
I detta kapitel kan man ingående läsa om de analyser som är gjorda i detta arbete. En bildlig presentation
över analyserna samt sammanfattande texter om analysernas slutsatser finns till varje del. Den första
analysen presenterar en topologisk analys över analysområdet, den andra en visuell analys och den tredje en
målpunktsanalys.
Kapitel 6
I det sjätte kapitlet finns resultatet av detta arbete presenterat. Här presenteras det förslag för
Enköpingsvägen som tagits fram baserat på föregående analyser och teori. Förslaget presenteras genom
ett antal förändringsstrategier som förklaras både bildligt och i text. Kapitlet börjar med en presentation av
förslaget i en större, mer övergripande skala och avslutar med att gå ner på sektionsnivå och förklara det mer
i detalj.
Kapitel 7
I detta kapitel förs under första avsnittet en diskussion om examensarbetes utförande och innehåll. Detta
kapitel är till mesta del baserat på mina egna tankar och reflektioner. Förslag till fortsatta studier tas sedan
upp. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som belyser mina egna slutsatser efter att ha skrivit detta arbete.
Kapitel 8
I det sista kapitlet finner man källhänvisningar till de referenser som använts i detta arbete. Dessa är
uppspaltade och utformade efter APA-systemet (Harvardsystemet).
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1.5

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Metodiken i detta examensarbete är uppdelad i tre delar. Den första delen är en kunskapsinsamling och
kartläggning där tidigare litteratur och forskning inom ämnet presenteras. Metodiken övergår sedan till
en utredande del där analyser av det specifika området genomförs. I den avslutande delen presenteras ett
designförslag, vilket är ett resultat av ovan nämnda delar. I detta metodavsnitt förklaras närmare hur den
inledande kunskapsinsamlingen utfördes samt syftet med de analysverktyg som använts.

1.5.1 LITTERATURSTUDIE

Examensarbetet påbörjades med ett par veckors inläsningsperiod där relevant litteratur inom ämnet
lästes igenom. Litteraturen som i denna rapport använts som främsta källa har inhämtats från
universitetsbiblioteket i Luleå eller från sökmotorn Google Scholar. Exempel på litterära verk som bidragit
mycket till detta arbete är bland andra Jan Gehls Life between buildnings (1971), Richard Sennetts Flesh
and Stone (1996) samt Space Syntax (2012) av Björn Ekelund och Daniel Koch. De två förstnämnda då de
är klassiska verk som fortfarande anses betydande i dagens stadsplaneringsideal. Det sistnämnda, Space
Syntax av Björn Ekelund och Daniel Koch har använts som en slags handledningsmanual vid utförandet av
Space syntaxanalyserna. Äldre examensarbeten inom samma eller ämnesområde har även lästs igenom för
inspiration till uppbyggnad av rapport samt för att hitta intressanta referenser. Diverse forskningsrapporter
har även legat till grund för slutsatser och tankesätt i detta arbete. Några av de sökord som gett resultat
vid inhämtandet av litteratur via Google Scholar är; social integration, rumslig integration, stadsplanering
Sundbyberg samt omvandling av trafikleder. Några av de viktigaste forskningsrapporterna har varit Ann
Legebys avhandling Patterns of co-presence : Spatial configuration and social segregation (2013), Lars
Marcus Spatial Capital and how to measure it - An outline of an analytical theory of urban form (2007)
samt Trafikverkets Den Goda Staden - Stadsläkning kring trafikleder (2009). Ytterligare litteratur har
även hittats genom att titta på dessa forskningsrapporters referenser. Tillhandahållna underlag, angivna i
referenslistan, från Sweco och Sundbybergs Stad har även varit till stor hjälp genom hela arbetet.

1.5.2 TOPOLOGISK ANALYS

En topologisk analys utfördes i detta arbete med syftet att kartlägga och utvärdera stadsdelarnas rumsliga
samband. En topologisk analys har som syfte att studera rummens konfiguration i förhållande till
varandra. Med ”rum” menas de stadsrum som formats av stadens bebyggelsestruktur. Den har alltså som
huvudsakligt syfte att beskriva stadsrummens inbördes läge och relationer i förhållande till varandra. Detta
till skillnad från en geometrisk analys som bara tar hänsyn till avstånd i metriska mått. En topologisk
analys beskriver snarare rummens lokalisering i helheten, alltså hur varje rum förhåller sig till alla andra
rum. Med hjälp av en sådan analys kan man få värdefull information om hur tillgängligt ett visst rum är
från alla andra rum.
Denna analys baserades på en axialkarta som uppritades upp i Adobe Illustrator efter ett ortofoto över
området från BlomWEB som underlag. Under den visuella analysen (se 5.3) studerades områdena kring
Enköpingsvägen för att få en förståelse för hur gaturummen är uppdelade, om det finns hinder i den
fysiska strukturen exempelvis trappor, kraftiga höjdskillnader med mera. Denna axialkarta exporterades
sedan in i analysprogrammet Depthmap där själva datahanteringen genomfördes. Ur denna genererades
en färgkodad axialkarta där man kunde utläsa integrationsnivåerna hos de olika rummen. Färgskalan
på den genererade axialkartan går från rött (hög integrationsnivå) till blått (låg integrationsnivå).
Ett rum med hög tillgänglighet från alla andra rum i systemet visar alltså, om den överstiger en viss
integrationsnivå, röd färg och ett rum med låg tillgänglighet blå färg. Däremellan finns ytterligare fem
färger som symboliserar olika nivåer av integration hos varje enskilt rum, dessa presenteras på en skalstock
till den färgkodade axialkartan.
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En ny axialkarta ritades sedan upp vilken illustrerar framtida, planerade rumssamband. Samma
procedur som innan gjordes även med denna vilket resulterade i ytterligare en färgkodad axialkarta.
Syftet med detta är att en jämförelse av integrationsnivåerna idag och i framtiden kunde göras. För att
analyserna av befintlig och framtida struktur skulle kunna viktas mot varandra och inte visa den relativa
integrationsnivån så likställdes färgskalorna i de båda analyserna. Detta betyder att röd färg innebär en
integrationsnivå på minst 2.9. Ett annat huvudsakligt syfte var att genom den sistnämnda analysen kunna
se vart den lokala integrationen fortfarande brister. Med denna vetskap kunde ett förslag på framtida
kopplingar sedan tas fram.

Figur 1. Axialkarta framtagen till topologisk analys med Enköpingsvägen och närområden utmärkta.

1.5.3 VISUELL ANALYS

En visuell analys utfördes i detta arbete med syftet att undersöka de befintliga kopplingspunkterna längs
med Enköpingsvägens sträckning. Detta för att skapa en förståelse över de befintliga korsningspunkternas
förutsättningar, brister och kvalitéer inför en eventuell omgestaltning av Enköpingsvägen. Den
visuella analysen/fältstudien utfördes den 17-11-15. Både kombinerade gc- och biltrafiksleder samt
kopplingspunkter för enbart biltrafik studerades. Kopplingspunkterna utvärderades sedan med
avseende på följande punkter; upplevd trygghet, tillgänglighet samt närhet till funktioner. Analysen
dokumenterades fotografiskt. Separata fältstudier av närområdena Ursvik, Rissne, Spånga och Rinkeby
gjordes för att öka förståelsen för närområdenas förutsättningar. Den visuella analysen var även betydande
inför uppritandet utav axialkartan till den topologiska analysen.

1.5.4 MÅLPUNKTSANALYS

En målpunktsanalys utfördes med syftet att lokalisera de starkaste målpunkterna i områdena kring
Enköpingsvägen. Först kartlades befintliga och framtida funktionsmålpunkter. Endast de målpunkter
som ansågs vara av vardaglig karaktär togs hänsyn till. Exempel på målpunkter av vardaglig karaktär är
mataffärer, förskolor, parker och hållplatser. Verksamheter som ej togs hänsyn till och som inte anses vara
av vardaglig karaktär är exempelvis industrilokaler. Denna information inhämtades från Sundbybergs
kommun. Större målpunkter som sedan kartlades var de närliggande bostadsområdena. En kartläggning
av målpunkterna i området var viktig för att få en översiktlig kännedom om mellan vilka områden
människor rör sig. Detta var tänkt att ligga som underlag till det slutgiltiga förslaget på alternativa
kopplingar.
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1.6

FOKUS OCH AVGRÄNSNINGAR

Fokus i detta arbete ligger på analys av främst den rumsliga integrationen i det studerade området. Social
integration, som förvisso är nära relaterad med den rumsliga, har lagts mindre fokus på. Anledningen
till detta är att en rumsligt välfungerande integration är en premiss för att en god social integration
överhuvudtaget skall kunna uppstå. Som grund till denna avgränsning ligger den oerhörda komplexitet
som social integration kopplat till stadsbyggnad faktiskt innebär. Att fokus läggs på de rumsliga
strukturerna har dock som huvudsakligt syfte att möjliggöra för en ökad social integration, vilket gör
att en översiktlig genomgång av de mekanismer som påverkar social integration ändå anses nödvändig.
Ytterligare förkovring och fördjupning inom ämnet social integration skulle behövas för fortsatta studier.
Ett genomgående fokus och prioritet ligger på mjuka transportmedel, såsom gång- och cykeltrafik.
Fordonstrafik läggs alltså mindre fokus på. Dels för att arbetets syfte är att ta fram ett förbättringsförslag
som skall gynna samtliga människor och inte avgränsas till endast den målgrupp som har tillgång till
bil. Fokus ligger även medvetet på färdmedlen gång- och cykel just för att möjligheten till dessa färdsätt
behöver öka i dagens bilberoende samhällsstruktur. En djupare kunskap inom trafikplanering skulle även
behövas om ett större fokus hade lagts på planering för fordonstrafik.
Vidare har en avgränsning även gjorts av det fysiska området. Fokusområdet har avgränsats till
Enköpingsvägens sträckning från Sjövägen i öst till Bromsten i väst. Analysområdets avgränsning har
baserats på den skala som är nödvändig vid utförandet av Space syntaxanalyserna, enligt rekommendation
från Spacescape. Gränsen har dragits med en radie om 2 km från fokusområdet för att uppnå en så
tillförlitlig space syntaxanalys som möjligt. De i övrigt närliggande områdena som ligger utanför
analysområdet har bortsetts från då de inte förväntas bidra till analyserna i detta arbete. Eftersom fokus
ligger på kopplingarna mellan de fyra områdena med utgångspunkt från Enköpingsvägen har de perifera
områdena utanför analysområdet mindre betydelse.

RINKEBY
URSVIK

SPÅNGA

RISSNE

HALLONBERGEN

Figur 2. Illustration av avgränsat analys- samt fokusområde.
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2.

FÖRUTSÄTTNINGSBESKRIVNING AV FALLSTUDIEOMRÅDET

En förutsättningsbeskrivning av fallstudieområdet presenteras här nedan. Denna är till för att förstå
områdets fysiska förutsättningar. En presentation görs först av dagens befintliga förutsättningar och brister
för Enköpingsvägen, Ursvik, Rissne, Spånga, Rinkeby och Hallonbergen. En presentation av kommunens
planer och visioner för delområdena tas sedan upp.

2.1

ENKÖPINGSVÄGEN

2.1.1 ENKÖPINGSVÄGEN GENOM SUNDBYBERG - IDAG

Enköpingsvägen är idag en fyrfilig motorvägsled som går i öst-västlig riktning genom Sundbyberg.
Enköpingsvägens sträckning inom Sundbybergs har idag en hastighetsklassning på 70 km/h. Fram till
hösten 2013 så var Enköpingsvägen en del utav E18. Hösten 2013 öppnades en ny sträckning av E18 upp
längs med Kymlingelänken och Enköpingsvägens huvudmannaskap övertogs då av Sundbybergs Stad.
Länsstyrelsen har nyligen (2015) godkänt en hävning av den tidigare klassningen av Enköpingsvägen som
rekommenderad väg för farligt gods. Detta öppnar upp för nya möjligheter vad gäller Enköpingsvägens
framtid som innan inte var möjliga på grund av säkerhetsavstånd och andra direktiv som medföljer
en rekommenderad väg för farligt gods. Enköpingsvägens omfattande utbredning och dagens
motorledskaraktär utgör en kraftig barriär i Sundbyberg och separerar de norra delarna från de södra.
Det finns idag få kopplingar över Enköpingsvägen vilket ytterligare förstärker barriäreffekten.

RINKEBY
URSVIK
SPÅNGA
RISSNE

HALLONBERGEN

Figur 3. Illustration av Enköpingsvägens sträckning samt dess barriärverkan.
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2.1.2 NYA ENKÖPINGSVÄGEN GENOM SUNDBYBERG

Kommunen har i dagsläget påbörjat ett planarbete där man undersöker möjligheterna med att minska
den befintliga gatubredden och hastigheten på Enköpingsvägen. Genom att reducera Enköpingsvägens
gatubredd frigörs yta som istället skulle kunna användas till att skapa trivsamma bostadsmiljöer,
utökad servicehandel samt hållbara och hälsosammare transportmöjligheter i form utav gång- cykeloch kollektivtrafik. En omvandling av Enköpingsvägen till urban stadsgata hade inneburit att de
omkringliggande bostadsöar som idag är separerade från varandra hade knutits samman. Segregationen
mellan dessa områden hade därmed krympts och en mer funktionsintegrerad stadsdel hade kunnat
uppnås.

2.2

URSVIK

2.2.1 URSVIK IDAG

Ursvik utgörs idag utav två delområden, Stora Ursvik och Lilla Ursvik. Båda områdena hör till
Sundbybergs kommun. Området gränsar i norr till Järvafältet, i söder till Enköpingsvägen/Rissne och i
väst till Kymlingelänken och Rinkeby. Lilla Ursvik är beläget i Ursviks östra delar och består utav småhus,
radhus, parhus och lägre flerfamiljshus. Stora Ursvik som ligger väster om Lilla Ursvik består av en
blandning utav lägenhetshus, parhus och fristående villor. Idag (år 2015) bor drygt 3000 personer i Stora
Ursvik och runt 800 personer i Lilla Ursvik. Under slutet av 2015 beräknas ytterligare cirka 500 bostäder
stå klara i Stora Ursvik vilket beräknas öka befolkningen med ungefär 1000 personer (Sundbybergs stad,
2015).

Figur 4. (Intervjuer från Rissne, Attraktivitetsstudie, Sweco, 2015)

2.2.2 NYA URSVIK - STADENS GRÖNA HÖRN

Enligt Sundbyberg Stad så är utbyggnaden av Västra Ursvik Sundbybergs hittills största bostadssatsning.
Utbyggnaden är planerad i etapper och förväntas stå helt klart runt 2025-2030. Området förväntas då
ha uppemot 18 000 invånare. Fullt utbyggt skall området rymma cirka 8 000 bostäder. Målsättningen är
450 bostäder i radhus, parhus och villor och resterande bostäder i flerbostadshus. De västra delarna är
planerade för en mer stadslik karaktär jämfört med de östra delarna utav området. För att uppnå detta
skall förutom en mer stadslik fysisk struktur även bebyggelsen innefatta olika upplåtelseformer. Området
innefattar även kontor och arbetsplatser (Sundbybergs stad, 2015).
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2.3

RINKEBY

2.3.1 RINKEBY IDAG

Rinkeby hör till Stockholms kommun och ingår idag i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista, som även innefattar
Akalla och Husby. Rinkeby gränsar till Nya Ursvik och Ulvsundavägen i öst, Bromsten/Spånga i söder och
Tensta i väst. Norr om området går E18 och bortom motorvägen ligger Järvafältet och Kista. Rinkeby började
byggas år 1968 och var en del av det så kallade miljonprogrammet.* Vad gäller Rinkeby så består bebyggelsen
utav lägre bebyggelse i de södra delarna och högre lamellhus i de norra delarna. Då planeringen utav Rinkeby
initierades, under mitten av 1900-talet, präglades Stockholms förorter av ”grannskapsplaneringen”. Detta var
taget från den engelska förebilden ”community center”, som innebar lokala småcentrum grupperade kring
ett större centrum. Idag har området drygt 16 000 invånare (Stockholms stad, 2015). Av dessa invånare
hade, år 2013, 90,7 % av invånarna utländsk bakgrund** (Stockholms stad, 2015). Rinkeby är även det
stadsdelsområde i Stockholm med lägst medelinkomst per invånare (Statistik om Stockholm, 2010).

2.3.2 RINKEBYSTRÅKET, RINKEBYTERASSEN OCH RINKEBY ALLÉ

Det som idag är Rinkebys infartsgata från E18 skall enligt kommunens planer omvandlas till en mer
stadslik och gångvänlig gata som kallas Rinkebystråket. Hastigheten skall sänkas till 30 km/h, trottoarer
skall jämnas ut och breddas för att ge utrymme för träd, uteserveringar och affärer dessutom skall nya
gång- och cykelbroar byggas. Detaljplanen antogs 2012 med byggstart 2013. Stråket förväntas stå helt klart
med alla sina funktioner våren 2016 (Rinkebystråket, 2015).Rinkebyterassen är planerad som en bebyggd
överdäckning över E18 tunneln och fungerar som en förlängning utav Rinkebystråket. Rinkebyterassen
blir ett nytt bostadsområde med cirka 400 lägenheter varav hälften planeras innehålla hyresrätter och
hälften bostadsrätter. Att Rinkebyterassen byggs möjliggör även en ny promenadväg över Järvafältet mellan
Rinkebyterassen och de centrala delarna av Kista. Byggstart för bostäderna är preliminärt satt till hösten
2015 delvis beroende på när den nya dragningen av Hjulstavägen står klar (Stockholm stad, 2015).Rinkeby
Allé är ett tvärgående stråk till Rinkebystråket. Allén sträcker sig från Rinkeby centrum, längs med bro över
Ulvsundavägen och vidare till Stora Ursvik. Bron över Ulvsundavägen är i dagsläget detaljplanelagd med
byggstart under hösten 2015. Målet med Rinkeby Allé är att skapa ett stråk som kopplar samman Rinkeby
centrum med Stora Ursvik.

2.4

SPÅNGA, DELOMRÅDET BROMSTEN

2.4.1 BROMSTEN IDAG

Bromsten är beläget söder om Rinkeby och väster om Rissne och Ulvsundavägen. Söder om Bromsten ligger
Sundby, i väst Spånga och Tensta. Bromsten hör till Stockholms kommun och är en del utav stadsdelsområdet
Spånga/Tensta. Bromsten består idag utav en blandning av hyreshus, radhus och villor med mycket grönyta
i form utav gårdsplatser och skogsområden. I dagsläget bor drygt 5500 invånare i Bromsten (Stockholms
stad, 2015). En befolkningsökning är dock förväntad då det gamla industriområdet i Bromsten byggs om till
bostadsområde. I de södra delarna av området sträcker sig järnvägsspåret Mälarbanan, längs med detta ligger
industriområden på båda sidor om spåret. Svårbebyggda markförhållanden gör att området behöver särskild
planering ur dagvatten- och föroreningssynpunkt.

2.4.2 NYA BROMSTENSSTADEN

Planförslaget för ombyggnationen av industriområdet i Bromsten ställdes ut för allmän beskådning våren
2015. Planförslaget innebär en tillbyggnation av cirka 620 nya lägenheter i flerbostadshus. Förslaget innebär
även en ny park samt förskola. Kommunen har dock planer på att bygga ännu fler bostäder i Bromsten inom
en snar framtid (Stockholms stad, 2015). Förslaget syftar först och främst till att bygga bort den bärriärverkan
industriområdet har idag. Kommunens vision är att stadsutvecklingen i Bromsten skall leda till en ny
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2.5

RISSNE

2.5.1 RISSNE IDAG

Rissne är beläget söder om Ursvik, gränsar till Hallonbergen i öst och Spånga i väst. Rissne är en stadsdel i
Sundbybergs kommun. Invånarantalet i Rissne uppgår idag till cirka 7500 invånare. Bostadsområdena som
finns i Rissne är segmenterade, detta på grund utav stora topologiska skillnader i området. Bebyggelsen
är uppdelad i fyra stycken bostadsenklaver som är belägna runtomkring Rissne centrum. Bebyggelsen i
Rissne består till mestadels av låga och medelhöga puts- och tegelhus samt två mindre radhusområden.
Upplåtelseformen på bostäderna är fördelade på cirka 70 % hyresrätter och 30 % bostadsrätter (Wikipedia,
2015). Samtliga hyresrätter ägs uteslutande av kommunens egna fastighetsbolag Fastighets AB Förvaltaren.
I mitten av området ligger Rissne centrum. Rissne centrum bildar en torgyta som innefattar grönytor,
en större vårdcentral (en åttkantig byggnad som kommit att bli ett landmärke för Rissne) samt kantas
av ett fåtal butiker och restauranger. I anslutning till torget ligger även Rissnes tunnelbanestation. Det
finns ingen direkt genomfartsled genom Rissne vilket bidrar till att trafikmängden inom området är låg
(Ekelund, Ohlsson, & Örnberg, Attraktivitetsstudie Ursviks västra delar, 2015).

2.5.2 NYA RISSNE

Planering av utvecklingen i Rissne är i dagsläget pågående. Kommunen planerar för nya bostäder,
verksamheter, en ny tvärbanelinje och nya vägdragningar i området. Den planlagda tvärbanelinjen
innebär att Rissne i framtiden kommer att utgöra en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i regionen.
Detta kommer förhoppningsvis leda till fler människor i rörelse i Rissne centrum vilket kommer öppna
upp för nya handelsmöjligheter. Ett planprogram för Norra Rissne har tagits fram där förbättrade
kopplingar mellan Rissne och Ursvik genom ny bebyggelse samt gatustruktur är en utav huvudpunkterna.
Invånarantalet förväntas stiga från 7 500 till 11 000 invånare år 2022 (Ekelund, Ohlsson, & Örnberg,
Attraktivitetsstudie Ursviks västra delar, 2015).

2.6

HALLONBERGEN

2.6.1 HALLONBERGEN IDAG

Hallonbergen är beläget 1 km norr om Sundbybergs centrum. Hallonbergen byggdes som en del utav
miljonprogrammet under slutet av 1960-talet. Hallonbergens bebyggelse består av stora, parallella
bostadshus i form av lamellhus som bildar ett antal storkvarter. Vid invigningen 1973 kallade Olof Palme
Hallonbergen för ”den bästa bostadsmiljön i Sverige”. Detta kom senare att kritiseras då många ansåg att
den storskaliga bebyggelsen var monoton och enformig samt att det var brist på offentliga mötesplatser. Ett
omfattande förnyelsearbete påbörjades därför 1984 där man färgsatte fasader samt omgestaltade gårdarna.
Detta förnyelsearbete pågick ända till mitten av nittiotalet (Söderlind, 1995). I Hallonbergen idag finns
cirka 1900 bostäder, upplåtelseformen är cirka 10 % bostadsrätter och 90 % hyresrätter. År 2011 var 54,6
% av befolkningen i Hallonbergen utrikes födda (Stockholms läns landsting, 2011). Det finns ett inbyggt
stadsdelscentrum i Hallonbergen med tillhörande tunnelbanestation.

2.6.2 NYA HALLONBERGEN

Planförslag på nya bostäder kring Hallonbergsvägen och Rissneleden ligger för tillfället (2015) uppe
för granskning. Kommunens plan innebär att huvuddragen av Hallonbergens befintliga karaktär skall
bibehållas, några större omvandlingar av området är alltså inte planerat. Planer finns dock på ett framtida
grönstråk som sträcker sig i nord-sydlig riktning mellan Hallonbergen och Ör samt ett i tvärsgående
riktning.
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3.

TRAFIKPROGNOS

Figur 5 (Trafikprognos, Sundbybergs stad, 2012)

Sundbybergs stad tog 2012 fram en trafikplan med mål för den framtida trafikplaneringen i Sundbyberg.
Denna rapport hade även som syfte att peka ut angelägna åtgärder som behöver tas itu med inom de
närmsta åren. Rapporten innehåller även en trafikprognos med förväntade trafikflöden år 2025. Denna
prognos har två alternativa utfall, beroende på om föreslagna åtgärder av vägnäten görs eller inte. I
det första scenariot har den nya dragningen av E18 via Kymlingelänken tagits hänsyn till men några
justerade hastighetsbegränsningar eller andra justeringar av vägnätet har inte gjorts. Detta scenario
innebär en markant ökning av trafikflödet längs med Enköpingsvägen. Det andra scenariot innebär en
hastighetsjustering av Enköpingsvägen från 70 km/h till 60 km/h samt möjlighet att köra bil genom Rissne
och på lokalgata mellan Ursvik och Kista. Även Förbifart Stockholm antas påverka trafikflödet genom
Sundbyberg och tar över en del av den trafik som tidigare gick på Ulvsundavägen. Detta scenario innebär
minskade trafikflöden längs med Enköpingsvägen samt en mer utspridd och hastighetsdämpad biltrafik
genom Sundbyberg. Med detta alternativ kan trafikflödet längs med Enköpingsvägen minskas med 5500
passerande bilar/dygn (vardag), alltså från 47 000 till 41 500 passerande bilar/dygn (vardag).

4.

TEORI

4.1 VAD INNEBÄR SEGREGATION?

I den samhällsvetenskapliga litteraturen finns en uppsjö av förklaringar gällande segregationens betydelse
och uppkomst. Den mesta litteraturen gör skillnad på etnisk, social och demografisk (rumslig) segregation.
Segregation är något som inte är självvalt per definition. Rumslig segregation kan däremot vara något som
människor väljer, att inte rumsligt integrera sig med andra befolkningsgrupper, detta av olika anledningar.
Etnisk segregation innebär att människor med liknande etnisk bakgrund av olika anledningar väljer att bo
i samma område. Social segregation är den negativa effekt som uppkommer då människor självvalt eller
icke självvalt utsätts för rumslig segregation. När det pratas om rumsligt åtskiljande, alltså demografisk
segregation så syftas det oftast på bostadsmarknaden, alltså uppdelandet av befolkningsgrupper i olika
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bostadsområden. Den demografiska segregationen bör dock ses på i ett bredare spektrum där inte enbart
särskiljandet av bostadsområden för olika befolkningsgrupper spelar roll. Hur utbredd den demografiska
segregationen är beror även på tre andra ”arenor” utöver bostadsmarknaden, dessa är arbetsmarknaden,
skolan och familjebildningen (Nordström Krans & Åslund, 2010). Om den demografiska segregationen
av olika befolkningsgrupper är tydlig vad gäller bostadsmarknaden men dessa olika grupper ändå går i
samma skola eller jobbar på samma jobb i hög utsträckning så kan man hävda att segregationen ändå är
mindre än vad den varit om åtskiljandet var gällande på samtliga ”arenor”. Goda kopplingar till närliggande
stadsdelar vilket möjliggör för jobb eller skolgång i dessa kan alltså minska segregationen trots en segregerad
boendesituation.

4.2 SEGREGATION KOPPLAT TILL DET OFFENTLIGA RUMMET

Segregationen i Sveriges storstäder är ett utbrett problem som idag fortsätter att öka i sin omfattning. Mycket
forskning har gjorts i ämnet som visar på segregationens direkta konsekvenser som innebär ett hämmande av
både social och ekonomisk utveckling, dels i de segregationsutsatta områdena men även i hela vårt samhälle.
Integrationsverket har beskrivit segregationsproblematiken som ”ett hot mot det kollektiva samhällsintresset”
(Boverket 2004).
Mycket forskning har gjorts inom ett ämne som kallas grannskapseffekten. Denna forskning har i de
flesta fall resulterat i tydliga kopplingar mellan utvecklingsmöjligheter vad gäller socioekonomisk status,
utbildning med mera och segregation. Hypotesen ”grannskapseffekten” påvisar alltså en koppling mellan
en individs nära socialgeografiska omgivning och dennes betydelse för utbildnings-, sysselsättnings- och
inkomstutveckling. Barn som växer upp i segregationsutsatta områden med låg socioekonomisk status och
som endast möter andra barn med liknande bakgrund och socioekonomiska förutsättningar tenderar att i
mindre utsträckning uppnå en utbildnings-, sysselsättnings- och inkomstutveckling gentemot sina föräldrar.
Detta eftersom barn är mer formbara än vuxna och formas mer (eftersom de har starkare band till sitt
grannskap) av det offentliga rummet. (Roger Andersson, 2002). Integrerande mötesplatser i staden innebär
även mindre stigmatisering då den sociala interaktionen som uppkommer på offentliga mötesplatser bidrar
till en ökad ömsesidig förståelse och en minskad misstro mellan folkgrupper (Bergsten, 2010).
Det är först när man förstår varför segregation uppkommer, vad den har för sociala effekter och vad dessa
effekter har för konsekvenser för hela vårt samhälle som man inser vikten av att planera för ett integrerat
samhälle. Integration höjer ett samhälles sociala kapital och därmed dess individers möjlighet till utveckling
och bättre livsförutsättningar. Enligt Lilja, E. & Pemer (2010) så är livsmiljön och det offentliga rummet
direkt identitetsskapande och påverkar individens normer och beslut.
”Förutsättningar för integration i Stockholm, fodrar att vi lyckas överbrygga de fysiska barriärerna som
isolerar dagens stadsdelar och skapa offentliga rum där kontakt och kollektiv kommunikation kan ske i större
utsträckning”. (Lilja och Pemer, 2010).
Med kännedom om det integrerade rummets betydelse kan vi genom ny bebyggelse och dess fysiska struktur
koppla samman befintliga segregationsutsatta områden, exempelvis miljonprojektsområden, med närbelägna
ekonomiskt aktiva områden. På så sätt skapas en brygga mellan dessa och de fysiska barriärerna kan brytas.
Att förstå betydelsen av tillgång till ekonomiskt aktiva miljöer för människor i utanförskap är även viktigt.
En omplacering av ekonomiska aktiviteter så att de blir tillgängliga även för människorna i segregerade
bostadsområden skulle kunna vara en nyckel tillsocioekonomisk integration (Lilja och Pemer 2010). För
att sådana åtgärder skall bli realitet så krävs ett samarbete mellan både de som planerar för stadens fysiska
strukturer och dess politiker. Detta kräver dock från båda sidor en förståelse om segregationens uppkomst,
konsekvenser och vilka åtgärder som krävs för att öka integreringen vid planering av utsatta stadsdelar.
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4.3 INTEGRERADE STADSRUM

Det offentliga rummet är de planerade platser i staden som samtliga människor skall ha tillgång till. Det
offentliga rummet innefattar parker, torgytor, gator, stråk, kort sagt alla de platser i staden som skall
vara öppna för alla att nyttja. Trots detta är de flesta offentliga rum mer eller mindre tillgängliga för olika
grupper av människor. Betydelsen av tillgång och användandet av det offentliga rummet belyses i Richard
Sennetts bok ”Flesh and Stone” (1996). Hur det offentliga rummet utgör den viktigaste kopplingen
mellan olika folkgrupper eftersom de möjliggör för möten mellan människor tillhörande olika grupper
i samhället. Richard Sennett pratar även om avsaknaden och bristen på välfungerande offentliga rum i
dagens stadsplanering, framför allt i övergångszonerna mellan storstäder och dess ytterområden samt
mellan ytterområdens stadsdelar. Detta skapar så kallade ”inlåsningseffekter” och förstärker segregationen
på så sätt att människorna får minskat socialt utbyte stadsdelarna emellan. Fler välfungerande, offentliga
rum mellan områden med skiftande karaktär skulle alltså verka integrerande och därmed kunna minska
segregationen i dessa områden. Problemet idag är att många utav de ”mellanområden” som Sennett pratar
om idag istället består av oplanerad grönyta eller transportleder. De oplanerade grönytorna kan med större
enkelhet än transportlederna planeras för att genom olika åtgärder verka integrerande. Transportlederna
däremot, vars placering och funktion står överordnade människors rätt till fysisk förflyttning till fots eller
med cykel är svårare att överbrygga vad gäller dess isolerande konsekvenser (Sennett, 1996). En slutsats
är alltså att större eftertänksamhet bör läggas på hur dessa leder dras samt hur de skall utformas för att
reducera dess segregerande konsekvenser. En högre prioritet av sammanlänkning av stadsdelar framför
motorburen transport är även något som borde övervägas i speciellt segregationsutsatta områden.

4.4 STADSGATA - EN GATA I BALANS

Omvandling av trafikleder till stadsgator är en utveckling som börjat diskuteras de senaste åren. Få
referensprojekt finns vilket också gör att det finns begränsad teori att tillgå i ämnet. Projektet Den Goda
Staden är ett av de stadsutvecklingsprojekt som gjorts i Sverige i ämnet. Rapporten är framtagen av
Trafikverket och behandlar möjligheterna med att omvandla trafikleder till stadsgator.
Många trafikleder innebär i dagens städer ett sår som hämmar staden och dess funktioner att uppnå
sin fulla potential. Trafikleder som fyller en viktig funktion utanför staden kan utgöra ett stort problem
inne i stadskroppen. Dessa barriärer som trafiklederna skapar har med tiden uppkommit då vägarnas
uppförande förlorat koppling till bebyggelse. Som bullerskydd mot närliggande bebyggelse har stora
grönområden längs med vägen skapats som även utgjort en markreserv för framtida vägbreddningar.
Dessa stora ytor med dess höga hastigheter, brist på trygga korsningspunkter samt höga bullernivå utgör
ett sår mellan stadsdelarna och påverkar därmed hela staden negativt. Det är först de senaste åren som
man börjat inse konsekvenserna av den gångna tidens stadsrumsplanering och dess brister. I samband
med stadens tillväxt och en ny syn på trafik- och stadsplanering har dessa brister nu uppmärksammats.
Man har insett att insatser för att åtgärda dessa problem blivit nödvändiga – och även fullt till synes
möjliga.
Definitionen av en stadsgata är enligt Trafikverket ”ett kommunikationsstråk för alla trafikslag som
attraherar folk och verksamheter. En stadsgata integreras i sin omgivning och bidrar till stadsläkningen
mellan, och utvecklingen i, angränsande stadsdelar.”
De senaste årens stadsplaneringsideal har inneburit en renässans för stadslivet. En ökad medvetenhet samt
insikt om att gångna tiders separerande zon- och trafikplanering har skapat oattraktiva stadsmiljöer på
många håll. Den täta staden blir alltmer uppskattad och efterfrågas i större utsträckning. För att uppnå
detta samtidigt som stadens transportbehov måste uppfyllas så krävs genomtänka utformningar av våra
trafiksystem – ett trafiksystem i balans.
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”Ett trafiksystem i balans syftar bland annat till balans mellan olika
trafikslag – kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, biltrafik. Balans dels i
förhållande till vad staden tål i form av miljöbelastning, markåtgång
och ekonomi. Dels i förhållande till vad staden behöver i form av tillgänglighet
och transportnytta.”
Idag har medelstora städer med god tillgång till kollektivtrafik endast 15-20 % kollektivtrafikresande
av totalt antal resande. Bilen är alltså idag det överlägset dominerande trafikslaget, även vid kortare
sträckor där gång- eller cykel är ett bra alternativ. I många städer, framförallt av den täta typen, så är hög
privatbilism ett stort problem. Bilen, till skillnad mot andra trafikslag, tar oerhört stor plats och kräver
stora ytor i dagens rådande platsbrist. Detta yttrar sig i form utav trängsel och fördröjningar. De stora
mängderna avgaser som släpps ut bidrar till luftföroreningar, vilket lokalt drabbar människor och natur
och globalt hela jordens klimat. Ur ett folkhälsoperspektiv drabbar det även människor negativt i form
utav vibrationer och buller. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv drabbas även oskyddade trafikanter.
Enligt ovan så är en rimlig slutsats att privatbilismen måste minska i våra städer för att vi skall uppnå
ett hållbart samhälle. Privatbilismen behöver alltså ge vika för andra, mer hållbara transportsätt. Vid
prioriteringar mellan trafikslag vid utformandet av stadens gaturum som påverkar människors val av
transportsätt behöver denna insikt ligga till grund.
Trafikens intensitet varierar under dygnets timmar. Idag är många transportleder dimensionerade efter
den högsta intensiteten som råder under morgon och eftermiddagsrusning. Detta innebär en överkapacitet
under resten av dygnets timmar. Om vägkapaciteten skulle minskas och man i rusningstid skulle kunna
acceptera en viss fördröjning så skulle många fördelar erhållas; ett mindre ytkrävande vägnät, ökade
incitament att välja kollektivt färdmedel samt en mer miljövänlig, trafikvänlig samt trivsam närmiljö.
En stadsgata skall inrymma en rad funktioner. Anspråk från samtliga trafikslag och verksamheter måste
tillgodoses. För att uppnå en balans i gaturummet krävs en kompromiss mellan de olika anspråken. Vissa
anspråk samverkar medan andra motverkar varandra. Alla funktioner behöver inte uppfyllas hela vägen
längs med gatan utan kan uppfyllas sektionsvis. En stadsgata karaktäriseras av de olika funktionernas
lika prioritet med andra ord en integrering av funktioner på lika villkor. En sådan fördelning av trafikslag
medför att rytmen och hastigheten längs med gatan anpassas efter gående och cyklister.
Kriterierna för en stadsgata är enligt Trafikverkets rapport Den Goda Staden följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proportionellt anpassad bebyggelsehöjd
Helhetsplanerad trafik och bebyggelse
Känslan av att båda sidor av gatan hör ihop
Social samvaro
Tillgänglighet för samtliga trafikslag
Trygghet
Inslag av behagliga platser längs gatan, däribland parker
Varierad bebyggelse
Möjlighet att röra sig fritt i gott samspel med övriga trafikanter

Rapporten tillhandahåller även en rekommendation av sektionsmått för en stadsgata med en
hastighetsklass på 50 km/h:
Körfält bil: 			
Körfält buss: 			
Spårväg, två spår: 		
Kantstensparkering: 		

3,00 - 3,50 m
3,25 - 3,50 m (inklusive överkörbar mittremsa)
6,00 - 7,00 m
2,00 - 2,50 m
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Lastzon längs kant: 		
Busshållplats: 			
Cykelbana enkelriktad:
Cykelbana dubbelriktad:
Gångbana: 			
Refug övergångsställe:
Hållplatsplattform: 		

2,50 - 3,00 m
3,00 m
1,50 - 2,50 m
2,50 - 3,25 m
1,50 - 3,00 m
1,50 - 2,50 m
2,50 - 3,00 m

För att en lägre hastighetsbegränsning verkligen skall efterlevas vid en omvandling av en trafikled till
stadsgata måste den nya utformningen verka hastighetsdämpande. Detta är viktigare att tänka på vid en
omvandling än vid nybyggnation eftersom det innebär att vänja om fordonstrafikanterna vid en ny, lägre
hastighet. Om det långa, raka och breda gaturummet bibehålls kommer det fortfarande inbjuda till höga
hastigheter. De förändringar som kan utföras kan göras i olika skalor, några exempel är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korta kvarter med små korsningsavstånd som tvingar föraren till
uppmärksamhet och lägre hastighet
Smala gatusektioner
Cirkulationsplatser som gör att fordonet måste sakta in och väja för
korsande trafik
Trädalléer
Smala körfält
Kanalisering genom refuger – eventuellt överkörningsbara
Förträngningar
Förhöjningar (gupp)
Farträfflor
Informationssystem
(Trafikverket, 2009)

Ett annat problem som även behöver tas i beaktande vid utformning av gaturum är bullernivån.
Sundbyberg anger 60 decibel som högsta tillåtna bullernivån utomhus vid fasad (små lägenheter) och
70 decibel vid uteplats i anslutning till bostad (Sundbybergs stad, 2015). Det finns en rad åtgärder som
kan minska bullernivåerna längs en gata, ett exempel är att belägga körbanan med s.k. ”tyst asfalt”
(Trafikverket, 2009).

5.

ANALYS

I den inledande analysen kartlades samt analyserades dagens rumsliga samband. I därefter följande analys
undersöktes hur kommunens planförslag påverkar dagens struktur och om denna påverkan går i linje med
kommunens visioner för planområdet. Dessa två analyser utfördes enligt space syntaxmetodik. En visuell
analys av befintliga kopplingar gjordes sedan för att få en djupare och mer reell förståelse för de rumsliga
sambanden. Denna dokumenterades fotografisk. En funktions- samt målpunktsanalys längst med
Enköpingsvägen gjordes sedan, vars syfte var att belysa de viktigaste målpunkterna som behöver kopplas
samman med omkringliggande områden. För att analyserna av befintlig och framtida struktur skulle
kunna viktas mot varandra och inte visa den relativa integrationsnivån så likställdes färgskalorna i de båda
analyserna. Detta betyder att röd färg innebär en integrationsnivå på minst 2.9.
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5.1 RUMSLIG INTEGRATION - IDAG

RINKEBY
URSVIK
SPÅNGA

RISSNE

HALLONBERGEN

Hög integration

Låg integration

Space syntax analys. Lokal integration med R=3 (3 konfigurationssteg).

Utfallet av denna analys som beskriver dagens rumsliga förbindelser ger en bild utav hur integrationen
mellan områdena ser ut idag. Glappet som bildas mellan Ursvik och Rissne i form av Enköpingsvägen
bidrar till att båda dessa områden har låga integrationsvärden i dagsläget. Rinkeby med sitt täta och
finmaskiga gc-nät med långsträckta gågator får däremot hög lokal integration. Likaså gäller för Tensta som
ligger väster om Rinkeby. Integrationen mellan Rinkeby/Tensta till närliggande områden är dock bristfällig
då de flesta sammankopplande stråken har låga integrationsvärden.

5.2 RUMSLIG INTEGRATION - EFTER IMPLEMENTERING AV FÖRESLAGEN
STRUKTURPLAN

Som underlag i följande space syntaxkörning av planområdet har kommunens både beslutade och
planerade planer legat. Beslutade planer som både vunnit laga kraft och som är på väg att genomföras är
de västra delarna utav Ursvik samt den nya sociodukten (bron) mellan Ursvik och Rinkeby. Planer som
ännu är under bearbetning hos kommunen har även lagts till i denna körning. Dessa är en ny koppling
mellan Ursvik och Rissne, en omvandling av Enköpingsvägen till stadsgata samt kopplingar/angöringar
från Enköpingsvägen till närområden. Detta för att på förhand kunna påvisa hur de tänkta kopplingarna
påverkar systemet i sin helhet. Notera att sistnämnda planer fortfarande befinner sig i ett utredningsskede.
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Figur 6. Förslagsskiss för framtida Enköpingsvägen med alternativa kopplingar.
(Framtagen av Sara Johansson på Sundbybergs stad , 2015)

RINKEBY
URSVIK
SPÅNGA

RISSNE

HALLONBERGEN

Space syntax analys. Lokal integration med R=3 (3 konfigurationssteg).

Hög integration

Låg integration

En omvandling av Enköpingsvägen till stadsgata med tillhörande gc-nät samt angöringsgator innebär
förhöjda integrationsnivåer för främst Ursvik. Detta beror troligtvis dels på de nya sammankopplingarna
till närområdena men även på den nya mer finmaskiga gatustrukturen som bildas i och med de nya
kvartersstrukturerna i Ursvik. Den nya kopplingen längs Rissneleden mellan Ursvik och Rissne har dock
ingen avsevärd påverkan på integrationsnivåerna i Rissne. Integrationsvärdet längs med Enköpingsvägen
som är tillagd med dess tvärkopplingar visar på hög integrationsnivå med ett integrationsvärde på 2.9.
Samtliga av de betydande stråken i området visar alltså på ökade integrationsvärden i samband med de
nya planförslagen.
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Vid en närmare undersökning av differensen av integrationsnivåerna så har Rinkeby Allé samt Rissneleden
relativt låga differensvärden i jämförelse med övriga stråk. Då Rinkeby hade högst integrationsvärden
sedan innan så är Rissneleden det stråk som visar på lägst höjning av integrationsnivå utav de studerade
stråken. Enköpingsvägens överlägset största differensskillnad beror på dess initiala nollnivå.

5.3

VISUELL ANALYS

En visuell analys (utförd den 17-11-15) gjordes med syftet att undersöka de befintliga kopplingspunkterna
längs med Enköpingsvägens sträckning. Både kombinerade gc- och fordonstrafikleder samt
kopplingspunkter för enbart fordonstrafik har utvärderats. De fyra befintliga kopplingspunkterna
utvärderas med avseende på upplevd trygghet, tillgänglighet samt närhet till funktioner.

1

2

3

4

1. KORSNINGSPUNKT ENKÖPINGSVÄGEN - URSVIK

Den västligast belägna korsningspunkten av Enköpingsvägen går både i plan och på bro. I plan korsar
och ansluter biltrafik i en fyrvägskorsning medan bron är för gång- och cykeltrafikanter. Vad gäller
upplevd trygghet längs med bron upplevs denna säker då man slipper korsa fordonstrafiken med dess
höga hastigheter i plan. Bron känns dock helt separerad från gaturummet, vilket kan komma att bli en
nackdel vid en framtida omgestaltning utav Enköpingsvägen. Brons tillgänglighet uppfattas som bristfällig
då den är krånglig att ansluta till från Rissnesidan. Anslutningsdelen från Rissnesidan innebär även en
stor lutningsvinkel på grund av brons höjd samt de topologiska skillnaderna mellan Rissne och Ursvik.
Kopplingen är i dagsläget väldigt viktig då det är den i dagsläget genaste kopplingen mellan Västra Ursvik
och Rissne.
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2. KOPPLING ENKÖPINGSVÄGEN - OXENSTIERNAS ALLÉ

Nästa koppling i östgående riktning är en anslutande väg som kopplar samman Enköpingsvägen
med Västra Ursvik. Vägen är enbart dragen norrut och är bara till för fordonstrafik. Vill man i denna
punkt korsa Enköpingsvägen får man gå 400 m västerut för att korsa vägen via gång- och cykelbron
(GoogleMaps, 2015). Eftersom leden endast kopplar mot norr samt enbart inrymmer fordonstrafik är en
utvärdering av trygghet samt närhet till funktioner omotiverad.

3. KORSNINGSPUNKT ENKÖPINGSVÄGEN - MILSTENSVÄGEN

Denna korsningspunkt är den enda befintliga korsningspunkten i plan längs med denna sträcka av
Enköpingsvägen. Korsningen är en signalreglerad korsning med en refug i mitten för gående och
cyklister. Då övergångsstället är placerat på östra sidan om korsningen så måste gång- och cykeltrafikanter
korsa fyra körfält samt en avfart för att ta sig över vägen. Detta innebär en sträcka på cirka 45 meter
(GoogleMaps, 2015). Ur ett upplevt trygghetsperspektiv så upplevs korsningen otrygg då den passerande
trafiken håller höga hastigheter. Korsningen har dock en viktig funktion då den kopplar samman både
Lilla och Västra Ursvik med det handelsområde som är beläget på andra sidan vägen.

4. KORSNINGSPUNKT ENKÖPINGSVÄGEN - URSVIKSVÄGEN

Korsningspunkten längst i öst består av en fyrvägskorsning i plan med enbart fordonstrafik samt en
gångtunnel under vägen 70 meter väster om denna. Om man vill ta sig över vägen från den sydvästra sidan
om korsningen till fots (närmast de centrala delarna av Sundbyberg) så innebär det en sträcka på cirka 400
meter (GoogleMaps, 2015). Detta eftersom man som gångtrafikant tvingas gå runt hela korsningen genom
två gångtunnlar. De tvärgående gångtunnlarna upplevs avskärmade från Enköpingsvägen och den tunga
fordonstrafiken och på så sätt trygga. Att korsa dessa kvälls- eller nattetid kan dock med stor sannolikhet
upplevas som mindre tryggt. Kopplingen har idag stor betydelse då den kopplar samman de centrala
delarna av Sundbyberg med Lilla Ursvik samt det intilliggande grön- och rekreationsområdet Igelbäcken.

5.4

MÅLPUNKTSANALYS LÄNGS MED ENKÖPINGSVÄGEN

5.3.1 FUNKTIONSMÅLPUNKTER
RINKEBY
URSVIK

SPÅNGA

RISSNE

HALLONBERGEN
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En kartläggning av befintliga och framtida målpunkter i anslutning till Enköpingsvägen har här gjorts.
Verksamheter och funktioner som inte besöks med så hög frekvens av människorna i närområdet, till
exempel industrilokaler, har bortsetts från. En hög täthet av viktiga funktioner erhålls i de västra delarna
utav Ursvik. Vad som även går att utläsa är att funktionstyperna skiljer sig åt mellan de olika områdena.
Norr om Enköpingsvägen finns det t.ex. gott om skolor och förskolor, vilket det verkar vara brist på i
områdena söder om Enköpingsvägen. Längs med Enköpingsvägen på den södra sidan finns dock en rad
viktiga funktioner med vardagshandel, såsom McDonald’s, Willys och Coop. En slutsats är alltså att dagens
obefintliga kopplingar mellan områdena verkar funktionsseparerande vilket direkt missgynnar de boende.

5.4.2 BOSTADSOMRÅDESMÅLPUNKTER
RINKEBY
URSVIK
SPÅNGA

RISSNE

HALLONBERGEN

Ovanstående karta illustrerar befintliga och framtida bostadsområden i anslutning till Enköpingsvägen.
Den barriäreffekt som Enköpingsvägen skapar i dagsläget nästintill omöjliggör för de gående att ta sig
över vägen för att hälsa på anhöriga eller bekanta på andra sidan. Målgrupper som drabbas särskilt hårt är
barn, ungdomar och äldre som vanligtvis inte har tillgång till bil. Detta är särskilt olyckligt då områdena
idag består till en stor del utav just barn. Antalet barn i Ursvik förväntas även öka kraftigt de närmaste
åren (Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030, 2015). Då Rissne och övriga områden söder
om Enköpingsvägen har lägre medelinkomst i jämförelse med Ursvik, vilket även innebär att färre boende
har tillgång till bil, så drabbas dessa hårt av dagens fysiska struktur. Att inte ha tillgång till Ursviks viktiga
funktioner, grön- och rekreationsområden samt kontakt med de boende på ”andra sidan” minskar de
mänskliga förutsättningarna för de boende i både Rissne och Ursvik. För Ursviks del så går de även
miste om alla de viktiga funktioner som finns i Rissne idag. Den rumsliga fördelningen av nyttigheter i
områdena bör tillgängliggöras för att samtliga boende skall kunna ta del utav dessa.

5.4.3 KOMBINERAD MÅLPUNKTSANALYS
RINKEBY
URSVIK
SPÅNGA

RISSNE
HALLONBERGEN
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6.

RESULTAT

6.1 STRATEGI - NYA KOPPLINGAR

URSVIK

RISSNE

HAL

LON

BER

GEN

Befintlig strukturplan

De ovan föreslagna tillkommande kopplingarna är uppdelade i två faser. Fas 1 innebär kopplingar av högst
prioritet, de kopplingar som anses som mest vitala vid en eventuell ombildning av Enköpingsvägen. Vid
en ombildning av Enköpingsvägen till stadsgata så bör dessa kopplingar i första hand prioriteras för att en
någorlunda integration mellan nya Enköpingsvägen och dess närområden skall kunna uppstå.
Fas 2 innebär tillkommande kopplingar som kommer bli viktigare över tid då stadsutvecklingen kring
och längs med Enköpingsvägen kommit längre i processen. De nya tvärgående stråkens placeringar
ligger något tätare i området mellan Västra Ursvik och Rissne. Detta då det i framtiden kommer finnas en
högre koncentration av funktioner i dessa områden vilket kräver goda förbindelser. Ungefärligt avstånd
mellan prioriterade kopplingspunkter är 250 meter och mellan samtliga kopplingar (båda fas 1 och 2)
drygt 100 meter. En kvartersbredd på 100 meter kan tyckas lämpligt då detta ger en stadslik karaktär (en
referens är exempelvis Sveavägens norra delar i Stockholms innerstad). De tillkommande kopplingarna
knyter samman de viktigaste målpunkterna i Ursvik och Rissne och innebär en förlängning av redan
befintliga stråk. De tilkommande stråken sträcker sig även in i den befintliga gatustrukturen i Rissne. En
anledning till att Rissne visade på låga integrationsnivåer trots en omvandling av Enköpingsvägen vilket
presenterades i analysen (se 5.2 Topologisk analys) är högst troligt Rissnes oorganiserade gatustruktur
med korta, segmenterade gaturum. Detta förslag innebär en mera ordnad gatustruktur som ändå tagit
hänsyn till befintlig bebyggelse och topologi. Ytterligare justeringar av gatustrukturen inne i Rissne hade
med stor sannolikhet kunnat öka den rumsliga integrationen men en justering av grundstrukturen och
dess befintliga bebyggelse hade då behövt göras.
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6.2. FÖRTÄTNINGSSTRATEGI
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HÖG DENSITET AV EXPLOATERING
SAMT AKTIVA BOTTENPLAN

Förslaget bygger alltså på att genom stråkbildning och förtätning bygga samman Ursvik och Rissne.
Detta för att öka den rumsliga integrationen mellan områdena och därmed även möjliggöra för en
ökad social integration. För att stärka de föreslagna kopplingarna och åstadkomma attraktiva gaturum
behöver den exploatering som förväntas ske i samband med en omvandling av Enköpingsvägen utföras
och lokaliseras på ett bra sätt. för att de nya gaturummen skall vara tydliga, orienterbara samt upplevas
som trygga och attraktiva. Högst densitet av exploateringen kring korsningspunkterna samt längst de
nya stråken är därför viktigt i de tidiga skedena. Detta för att tydliggöra dessa så att de känns trygga och
attraktiva så att den mänskliga aktiviteten ökar och en integration av stadsdelarna kan uppstå. Att locka
människor till användning av de nya gaturummen ger även en förutsättning till fler aktiva bottenvåningar
i form av utökad handel, service, restauranger med mera. Ett sådant utbud skapar även lokala
arbetsmöjligheter. Vilket i sin tur stärker både attraktiviteten och säkerheten ur ett trygghetsperspektiv
för nya Enköpingsvägen som stadsgata. Aktiva bottenplan är även något som bör eftersträvas längs med
hela den omvandlade sträckningen av Enköpingsvägen för att skapa ett aktivt, attraktivt och därmed
sammankopplande gaturum. Placering av aktiva bottenvåningar i korsningspunkterna gör att de
platsbildningar dessa skapar kan utvecklas till attraktiva mötesplatser och noder längs med det nya stråket.
Att ha fasadnära bebyggelse längs gaturummet bidrar till en tydlig uppdelning av privat och offentlig mark
och ett starkare stråk då s.k. ”confused spaces” undviks. En diversitet av funktioner i den nya bebyggelsen
är angelägen för att skapa ett aktivt gaturum under dygnets alla timmar. Detta innebär att den nya
bebyggelsen behöver ha en fördelning av både bostäder, handel och kontor.
Förtätning av staden ligger i tiden som svar på den stadigt ökande urbaniseringen och fördelarna är
många, både vad gäller hållbar utveckling och rent samhällsekonomiskt. Mycket forskning visar på
förtätningens fördelar. Exempel på dessa fördelar är bevarandet av naturmark, minskade transporter, ökad
folkhälsa (tät stad uppmuntrar till ökad gång och cykling), bättre kollektivtrafik, attraktiva boendemiljöer
med högre serviceutbud och inte minst; motverkandet av segregation. FN:s klimatpanel pekade i sin
senaste sammanställning av forskningsläget på hur avgörande förtätandet av staden är för en framtida
hållbar utveckling. Att ovanstående förslag grundar sig i en förtätningstrategi för att motverka segregation
bidrar alltså även till en uppsjö av övriga fördelar. En förtätning av området mellan Rissne och Ursvik är
även motiverat då det nämns i stadens vision att förtätning av ytterområden bör ske i stationsnära lägen.
Då både Ursvik och Rissne har flera befintliga och planerade stationer (exempelvis tvärbanan genom
Rissne) för kollektivtrafik har området höga förutsättningar att bli en tät, integrerad och attraktiv stadsdel.
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6.3. STRATEGI - INITIALA SKEDEN

URSVIK

RISSNE

HAL

LON

BER

GEN

LÄGENHETSMODULER

Det presenterade förslaget och dess omgestaltning av Enköpingsvägen innebär en avsmalning av
den befintliga vägbredden. Antal filer dras ner från fyra körfiler till tre med en separat bussfil (se
6.4 Sektionsförslag). Detta innebär även en hastighetssänkning, från 70 km/h till 50 km/h. Det
säkerhetsavstånd på 25 meter från bebyggelse som var ett krav innan hävningen av Enköpingsvägens
riskklassning möjliggör nu ny bebyggelse i direkt anslutning till vägen (se 5.2. Exploatering). Detta
förslag innebär även ny bebyggelse på den redan anlagda mark som blir över vid avsmalnandet av det nya
gaturummet. Grunderna till detta förslag är dels den akuta bostadsbrist som råder i Stockholmsområdet
men även kommunens begränsade markyta, att förslaget innebär ett bevarande av oexploaterade
grönområden samt en ekonomisk besparing då marken redan är anlagd. Då kommunens ledtider
vanligtvis är långa vad gäller planprocess, bygglov med mera så skulle ett alternativ kunna vara byggnader
med tidsbegränsade bygglov. Ett sådant bygglov möjliggör en snabbare process från planförslag till färdig,
inflyttningsklar bebyggelse. Kravet för ett sådant bygglov är att byggnationen skall vara av tillfällig karaktär
och kan utfärdas under högst 15 år. Ett sådant bygglov tillsammans med den redan anlagda marken skulle
kunna korta ledtiden för kommunens plan- och byggprocess och färdiga bostäder skulle kunna uppföras
snabbare. I den brinnande bostadsbrist som för tillfället råder så skulle en sådan lösning vara ovärderlig
för de som utsätts som mest för bostadsbristen, till exempel för studenter och nyanlända. Att få en egen
bostad via bostadsförmedlingen i Stockholmsregionen tar idag i genomsnitt 8,5 år (Boverket, 2015). Ett
flertal byggföretag har de senaste åren utvecklat olika koncept för flyttbara lägenhetsmoduler. Ett av dessa
är SNABBA HUS. Deras koncept bygger på flyttbara hyresrätter på “väntande tomter”, mark som är i
väntan på detaljplanering eller av annan anledning inte används. Dessa lägenhetsmoduler är av mindre
storlek, de minsta med yttermått på cirka 7x4 meter. Bostäderna skall ha samma höga standard som
“vanligt boende” samt uppfylla särskilt höga miljökrav.

(SNABBA HUS, Svenska Bostäder, 2015)
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6.4 DET OFFENTLIGA RUMMET - SEKTIONSFÖRSLAG FÖR ENKÖPINGSVÄGEN
IDAG

SEKTIONSFÖRSLAG
Lägenhetsmodul

Lägenhetsmodul

Lägenhetsmodul

Lägenhetsmodul

REVERSIBELT KÖRFÄLT
FÖR BUSS

Lägenhetsmodul
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Det nya gaturummet som bildas är ett mer avsmalnat sådant. Bredden på gc-vägen är begränsad men upplevs
ändå relativt öppen på grund av den behållna grönytan med planteringar som skiljer gc-vägen från bilvägen.
Denna grönyta är tänkt att fungera som små ”pocket parks” med gott om sittplatser och grönska. Den enda
anläggning av mark som behöver göras i detta förslag är att anlägga 1,5 meter på bredden av den befintliga
mittrefugen för att bereda plats åt tre körfiler. Insprängt mellan fick-parkerna finns avlastningsparkeringar.
Körfilen i mitten är en reversibel sådan och endast avsedd för busstrafik. Detta för att minimera risken för
köbildning för busstrafiken under rusningstid. Anledningen till detta är att uppmuntra resenärer att åka
kollektivt, att välja bort bilen vid vardagsresandet till och från jobbet. Transparanta fasader med service och
handel i bottenplan skapar liv åt gaturummet. Vid nya Enköpingsvägens korsningspunkter lämnas plats åt
uteserveringar sommartid samt möjliggör för lokal torgbildning. Genom att omvandla Enköpingsvägen till
ett urbant och attraktivt stråk kan på så sätt integrationen mellan stadsdelarna främjas. Samtliga mått i den
presenterade gatusektionen följer RiBuss rekommendation vad gäller sektionsmått från 2015 (se bilaga 1).

6.5 SYNTES AV FÖRSLAG

Förslaget bygger alltså på att genom stråkbildning och förtätning bygga samman Ursvik och Rissne. Detta
för att öka den rumsliga integrationen mellan områdena och därmed även möjliggöra för en ökad social
integration. Detta görs först och främst genom en omvandling av Enköpingsvägen. Denna omvandling
innebär att vägen görs om från en transportled med höga hastigheter till en stadsgata med en maximal
hastighet på 50 km/h. Omvandlingen innebär även att antalet körfiler dras ner från fyra till tre. Genom
hävning av riskklassningen vad gäller farligt gods samt sänkta hastigheter längs hela sträckningen så ges
möjligheten att bygga närmare vägen. Tvärsgående stråk med låga hastigheter för bilar samt separata gångoch cykelbanor kopplar samman Enköpingsvägen med Ursvik och Rissne. Förslag på förtätningsområden
ges med intentionen att stärka de tillagda stråken samt ge dem en urban karaktär. Av samma anledning
ges även ett förslag på hur den resterande markytan som lämnas oanvänd när gaturummets antal körfiler
dras ner kan användas. Förslaget innebär bostadsbebyggelse av den redan anlagda marken. Detta för att
hålla nere kostnaderna då anläggning av mark är kostsamt samt för att slippa anlägga värdefull grönyta.
Förslag ges på lägenhetsmoduler av mindre storlek med tillfälliga bygglov, detta för att spara på både tid och
kostnader. Aktiva bottenplan med service och handel samt bostäder ovanför är önskvärt både längs med
Enköpingsvägen samt längs med de tvärsgående stråken, framför allt i anslutning till korsningspunkterna.
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7.

FÖRSLAGETS GENOMFÖRBARHET

I detta avsnitt förs en diskussion angående de faktorer som påverkar detta förslags genomförbarhet. Detta är
faktorer som, på grund av arbetets begränsning, har lämnats outredda. Resultatet i detta arbete är till för att
ses som en koncept-idé. Nedan listade punkter är frågor som skulle behöva utredas ytterligare för att fastställa
förslagets realiserbarhet.
1. Geotekniska förutsättningar
Då förslaget innebär bostadsbebyggelse på mark som egentligen anlagts till ändamålet fordonstransport
måste en inventering av Enköpingsvägens geotekniska förutsättningar ske. Detta för att kontrollera vägens
beständighet, om den befintliga grundläggningen är tillräcklig eller om ytterligare grundläggning måste
ske. Även hur många våningsplan som, i form av de lägenhetsmoduler som föreslås, vägens befintliga
grundläggning klarar av. Att även undersöka om bebyggelsen kan kraga ut utanför den anlagda vägen och
isåfall hur mycket. Denna punkt bör utredas först då eventuella kostnader av ytterligare grundläggning kan
vara avgörande för kommunens finansieringsförmåga.
2. Kommunens förmåga att finansiera
Då en sådan omfattande omvandling skulle innebära en stor investeringskostnad för kommunen behöver
kommunens finansieringsförmåga ses över. Då anläggning/ytterligare grundläggning av icke anlagd mark
innebär en stor investeringskostnad så är Enköpingsvägens nya gatusektion samt de nya stråken direkt
avhängiga av kommunens betalningsförmåga.
3. Trafikutredning
Förslaget till den nya utformningen av Enköpingsvägen innebär ett avsmalnande av gaturummet för
fordonstrafiken, från fyra till tre filer, samt en hastighetssänkning av sträckningen från 70 km/h till 50 km/h.
En utredning gjord av trafikkunniga med en kartläggning av förväntade flöden vid en sådan omvandling
skulle behöva göras för att säkerställa att framkomligheten inte stryps. Detta måste såklart kombinerat med
ett politiskt ställningstagande att faktiskt tillåta att framkomligheten begränsas för att möjliggöra en sådan
omvandling.
4. Dagvattenhantering
Dagvattnet (regnvattnet) som rinner av Enköpingsvägen är på grund av partiklar från vägbeläggning, avgaser,
bildäcksslitage med mera väldigt förorenat. Madenbäcken som idag rinner längs med Enköpingsvägen är i
dagsläget överbelastad vad gäller rening och fördröjning. En undersökning angående dagvattenhantering
skulle därför även behöva göras.
5. Undersökning av äganderätt
Tomterna längs med och i samband med Enköpingsvägen har många aktörer vad gäller äganderätt. En
samordning och eventuell uppköpning av mark av kommunen skulle troligtvis behöva göras.
En rad utredningar skulle alltså behöva göras för att avgöra om förslaget som lagts fram är genomförbart
i verkligheten. Vid utarbetandet av förslaget har därför vissa antaganden fått göras enligt ovan nämnda
punkter. Optimala förutsättningar har exempelvis antagits råda vad gäller de geotekniska förutsättningarna.
Ett annat antagande är optimala trafikrelaterade förutsättningar för att kunna minska antalet körfält. Vad
gäller kommunens förmåga att finansiera så bygger förslaget på att kostnaderna för kommunen ska vara så
låga som möjligt.
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8.

DISKUSSION

I detta avsnitt kommer reflektioner som uppkommit under arbetets gång presenteras och vidare diskuteras.
En reflektion som uppkommit under arbetets gång berör det genomgående fokus som funnits på rumslig
integration i detta arbete och de konsekvenser detta fått för det slutgiltiga förslaget. Att detta arbete främst
fokuserat på frågan att lösa segregationsproblematiken har även gjort att förslaget som lagts fram är något
enkelspårigt. Förslaget förankras till störst del till den segregationsrelaterade teori och de analysmetoder
som presenteras i denna rapport. Den topologiska analysen visade att integrationen av stadsdelarna
gynnades av långsträckta, enhetliga gaturum. Detta hör ihop med den teori som är utarbetad av Bill Hillier.
Sett från ett integrationsperspektiv så är det alltså mest fördelaktigt att planera för sådana stråkbildningar,
det vill säga obrutna och långsträckta gaturum. Å andra sidan finns en mängd teori, exempelvis Gordon
Cullens Townscape (1961), som inte tagits hänsyn till som beskriver fördelarna med segmenterade
gaturum. Fördelarna med sådana gaturum är att de upplevs mer variationsrika och spännande hos den
som rör sig längs med gaturummet. Dessa båda väldigt legitima teorier och förhållningssätt verkar tala
direkt emot varandra. Detta ger dock en insikt om hur utformningen av stråk och kopplingar i staden bör
vara direkt platsberoende. Är ett område väldigt segregerat bör kanske högintegrerande och långsträckta
stråk prioriteras, om förhöjd integration är ett huvudsakligt syfte vad gäller stråkbildningen. I ett mindre
segregationsutsatt område där istället attraktiviteten bör höjas kanske segmenterade och uppbrutna gaturum
bör prioriteras. Samtidigt finns ju risken att de högintegrerande och långsträckta gaturummen upplevs som
ointressanta och av den anledningen ändå inte används som det var tänkt. Med denna medvetenhet kan dock
detta motarbetas genom att tillförskapa andra kvalitéer till långsträckta stadsrum.
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8.2 EXAMENSARBETETS UTFÖRANDE OCH INNEHÅLL

Examensarbetets avgränsning på 30 högskolepoäng gjorde att en begränsning av ämnesområdet var tvunget
att göras. Ämnet segregation är förutom att det är väldigt intressant ett oerhört brett och omfattande
ämnesområde. Fokus bestämdes därför tidigt att läggas på den rumsliga segregationen då denna är ”lättare
att ta på” med dess fysiska strukturer. Detta fokus hade även att göra med att den överensstämmer bättre
med den kunskapsbakgrund som erhållits inom utbildningen civilingenjör arkitektur med inriktning
mot stadsbyggnad. En grundläggande kunskap om de sociala klyftorna som ofta följer med en rumsligt
segregerad struktur var dock nödvändig. För min egen del skulle dock en ytterligare fördjupning inom ämnet
social segregation vara nödvändig vid fortsatta studier.
Att de grundläggande frågeställningar och syftet i arbetet var tvungna att revideras under arbetets gång
var något som man snabbt blev varse. Detta då projektet som studerats är nära förankrat med det verkliga
arbetet som pågår på kommunen i Sundbyberg. Förutsättningarna för Enköpingsvägen och dess närområden
har under arbetets gång ändrats till följd av kommunens framsteg i planeringen vilket bidragit till, vissa
ändringar av mina ursprungliga frågeställningar. Vissa förändrade förutsättningar som tillkommit väldigt
sent i arbetet har därför inte heller tagits hänsyn till. Exempel på detta är exempelvis beslut om tillkommande
gc-väg samt tvärbana på bro över Enköpingsvägen.
Mycket material i form av tidigare utredningar gjorda av kommunen och deras konsulter relaterat till
Enköpingsvägen och närområdena har funnits att tillgå. Detta begränsade dock även till viss del de
analyser som inte redan var gjorda. Detta material har dock varit mycket uppskattat då det underlättat min
översiktliga förståelse för det förhållandevis stora analysområdet.
Som svar på min första frågeställning (se 1.3) så analyserades planområdet med hjälp av en topologisk analys.
Denna analysmetod och dess utfall bör dock diskuteras. Som det förklaras i avsnitt 1.5.2 så avser metoden att
kartlägga och beskriva stadsdelarnas rumsliga samband. Detta för att kunna studera de enskilda rummens
integrationsvärde som är baserat på rummets konfiguration i förhållande till alla andra rum. Det övergripliga
syftet med denna analys var att studera förändringen av rummens integrationsnivå i de olika stadsdelarna
när Enköpingsvägen gjordes om till stadsgata och tvärgående kopplingar tillkom. Utfallet av analysen var
att Ursviks rumsliga samband blev högintegrerade medan Rissnes förblev lågintegrerade. Detta kan tänkas
bero på en rad faktorer vilket diskuteras i avsnitt 5.2. Vad som inte diskuterats är dock den mer övergripliga
problematiken och bristfälligheten vad gäller topologiska analyser. En topologisk analys tar exempelvis
ingen hänsyn till övriga aspekter som gör att ett stråk eller en gata kan ha högt mänskligt flöde trots låga
integrationsnivåer i en topologisk analys. Detta beror på att de förväntade sociala utfallen är svåra att
generalisera då det handlar om människor. Det beror även på att analysen i sig inte tar hänsyn till rummens
enskilda attribut som av andra anledningar än hög integration kan locka människor.
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7.4 SLUTSATSER

I detta avsnitt kommer utvalda reflektioner som uppkommit under arbetets gång presenteras och vidare
diskuteras. Dessa reflektioner diskuteras först för att sedan utmynna i ett antal slutsatser och personliga
insikter som uppstått under bearbetningen av detta arbete.
Den första slutsatsen berör det genomgående fokus som funnits på rumslig integration i det här arbete och
de konsekvenser det fått vad gäller det slutgiltiga förslaget. Att arbetet främst fokuserat på frågan
att lösa segregationsproblematiken har även gjort att förslaget som lagts fram är något enkelspårigt.
Förslaget förankras till störst del till den segregationsrelaterade teori och de analysmetoder som
presenteras i denna rapport. Den topologiska analysen visade att integrationen av stadsdelarna gynnades
av långsträckta, enhetliga gaturum. Detta hör ihop med den teori som är utarbetad av Bill Hillier. Sett från ett
integrationsperspektiv så är det alltså mest fördelaktigt att planera för sådana stråkbildningar, det vill
säga obrutna och långsträckta gaturum. Å andra sidan finns en mängd teori, exempelvis Gordon Cullens
Townscape (1961), som inte tagits hänsyn till som beskriver fördelarna med segmenterade gaturum.
Fördelarna med sådana gaturum är att de upplevs mer variationsrika och spännande hos den som rör sig
längs med gaturummet. Dessa båda väldigt legitima teorier och förhållningssätt verkar tala direkt emot
varandra. Detta ger dock en insikt om hur utformningen av stråk och kopplingar i staden bör vara direkt
platsberoende. Är ett område väldigt segregationsutsatt bör kanske högintegrerande och långsträckta
stråk prioriteras, om förhöjd integration är ett huvudsakligt syfte vad gäller stråkbildningen. I ett mindre
segregationsutsatt område där istället attraktiviteten bör höjas kanske segmenterade och uppbrutna gaturum
bör prioriteras. Samtidigt finns ju risken att de högintegrerande och långsträckta gaturummen upplevs som
ointressanta och av den anledningen ändå inte används som det var tänkt. Med denna medvetenhet kan dock
det motarbetas genom att tillförskapa andra kvalitéer till långsträckta stadsrum.
Då det här arbetet tog avstamp i problematiken kring social segregation och ökad stigmatisering i och med
den rådande befolkningsökningen i storstäderna tänkte jag även avsluta med en reflektion relaterat till
detta. För att på riktigt råda bukt på detta stora problem med segregationen så är det, vilket nämnts innan,
väldigt många andra åtgärder som behöver tas förutom att skapa en rumsligt integrerad stadsstruktur. En
stor del ligger i den nödvändiga attitydförändring och den sociala acceptansen som behöver åstadkommas
för att motverka dagens ökande polarisering. För att uppnå en sådan skulle självfallet en rad åtgärder
från högre instanser behövas men i slutändan är det ändå upp till varje enskild individ att inse betydelsen
av ett integrerat samhälle. För att möjliggöra det ligger dock en rad åtgärder i stadens händer. Att bygga
en integrerad och tät stad är förvisso en viktig förutsättning men det är inte hela lösningen. Blandade
boendeformer i olika storlekar, med olika upplåtelseformer är även en viktig förutsättning. Att staden sätter
högre press på marknadsaktörerna är alltså även viktigt så att de ambitioner som i tidiga skeden formuleras
verkligen uppfylls. Förutom från bostadsföretagen så behöver även ett krafttag tas från utbildnings- och
arbetsmarknadsmyndigheternas sida. Att motverka segregationens framfart är alltså något som behöver
prioriteras av samtliga samhällsområden för att denna negativa trend skall vända.
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7.3 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER

Ämnets gränsöverskridande definition och min egen avgränsning har gjort att vissa intressanta
aspekter bortsetts från i teorin och i analysen. Dessa ämnesområden skulle vid ett fortsatt arbete med
segregationsutsatta stadsdelar vara av stort intresse. Exempel på sådana ämnesområden listas nedan.
1. Att studera de effekter som dagens urbanisering har på städer kopplat till segregation. Hur påverkar dagens
urbanisering segregationen? Hur mycket påverkar dagens förtätningar av staden segregationen? Till vilken
grad kan man motverka segregationen med hjälp av rumslig integration?
2. Att genom medborgardialog få invånarnas syn på den problematik som segregationen utgör. Hur uppfattas
segregationsproblematiken sett från invånarnas perspektiv?
3. Att studera hur utformning av det offentliga rummet mer i detalj bör utföras för att detta skall verka
sammankopplande och integrerande. Vilka attribut kan man ge det offentliga rummet för att det skall locka
olika grupper av människor, med olika etnicitet, av olika kön, gamla och unga? Studera lyckade respektive
mindre lyckade referensprojekt för att undersöka vilka faktorer som bidrar till attraktiva offentliga rum.
4. Vad gäller studier kopplade direkt till fallstudien och dess resultat, det vill säga till omvandlingen
av Enköpingsvägen, så är fortsatta studier och undersökningar listade i avsnitt 7.1 av stor vikt. Dessa
undersökningar är mer av utredande karaktär, alltså av mindre akademisk karaktär.
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