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Detta examensprojekt handlar om att utforma en stadsdel med bostäder 
som lever upp till visionerna för Stockholm och Sundbyberg inför 2020 
och 2030. 

En bilfri förort, 15 minuter med tunnelbanan från Stockholms innerstad. 
Alldeles intill ett känsligt naturreservat. Kompakt boende, småskalig 
service och platsen präglas av en känsla av närhet. De boende ska 
använda lite yta, röra sig till fots, cykla och nyttja offentliga rum och 
kollektivtrafik i största möjliga utsträckning. Men de ska kunna leva ett 
fullgott urbant liv utan att behöva offra den bekvämlighet som ett liv i 
storstadsmiljö erbjuder.

Är det hållbart med en bilfri stadsdel i ett modernt samhälle? 

Hur lever man bilfritt? Hur länkas stadsdelen in i samhället? Hur förtätar 
man utan att förlora oersättliga naturvärden? Vad är rimligt och var behövs 
kompromisser mellan ideal och verklighet? Hur ser det ut?

Välkommen till Kymlinge!
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Kymlinge
Platsen, Norra Kymlinge, befinner sig i Sundbybergs stad i 
Stockholms län, med gräns mot Kista i Stockholms stad, Solna 
och Sollentuna. Marken ägs och förvaltas av Vasakronan efter att 
tidigare ha varit i statlig ägo. Namnet kommer av Kymlinge gård 
som ligger i nordvästra delen. Det finns en tunnelbanestation mitt i 
området, men denna har aldrig öppnats för allmänheten.

Området Kymlinge omfattar även ett naturreservat med våtmarker 
runt vattendraget Igelbäcken, samt angränsande gårdar och 
torp. Det är en del av Järvakilen som sträcker sig hela vägen 
från Sigtuna i norr till Södra Djurgården i Stockholms innerstad. 
Järvafältet med Kymlinge är ett kulturhistoriskt rikt landskap som 
brukats sedan bronsåldern, vilket gravar och fornlämningar vittnar 
om. På den tiden var Igelbäcken ett stort vattenbälte, som med 
tiden krympte till en å och slutligen en bäck.

I början av 1900-talet blev Järva ett militärt övningsområde för 
bland annat fält- och artilleriskjutning, stridsvagnar och minor. 
1960–1970 flyttades den militära verksamheten. Då, i samband 
med miljonprogrammet, fanns långt skridna planer på att Järva 
skulle bebyggas med en institutionsstad dit framför allt statliga 
ämbetsverk skulle centraliseras. 

Tunnelbanan drogs fram 1971, men redan 1972 skrotades 
planerna. De statliga verken decentraliserades under 70-talet. 
Miljonprogrammet tappade fart. Södra och norra Järva byggdes 
klart medan Kymlinge hamnade i Sundbybergs stad.

Området runt Igelbäcken blev en bit natur som nyttjades allt mer av 
de omkringboende för motion och rekreation. Med tiden insåg man 
värdet i att behålla landskapet öppet och tillgängligt och vikten av 
att bevara de biotoper som trivdes i området.

2004/2005 inrättades Igelbäckens naturreservat av Sundbyberg 
och Solna. Norra Kymlinge står dock kvar som byggbar 
mark, och det har funnits långtgående planer på att öppna 
tunnelbanestationen och utveckla en stadsdel med intilliggande 
fjärrvärmeverk. Det senaste planförslaget röstades ned i januari 
2011 för att det ansågs göra för stort ingrepp i landskapet.

Idag används området framför allt för friluftsrekreation, med 
motionsspår och skidspår som underhålls när vädret tillåter. 
Brukshundar tränas i utkanten av området, och i närheten finns 
4H-gårdar med djurskötsel och odling. Kor och hästar går på bete 
i naturreservatet och håller landskapet öppet.

Igelbäcken omges av våtmarker där många större fågelarter häckar. 
I själva bäcken finns den i Sverige sällsynta grönlingen, en liten fisk 
som är en av anledningarna till att naturreservatet inrättades.

Järvakilen är en viktig korridor för spridningen av djur och växter i 
Stockholmsområdet. Det är också en känslig ekologisk miljö, där 
våtmarkerna är kritiska för den biologiska mångfalden.

Det är extremt viktigt att vidta stor varsamhet vid utveckling 
av Norra Kymlinge för att inte göra ett för stort ingrepp på 
naturreservatets känsliga miljö.
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Vision 2030
Kymlinge omfattas av utvecklingsplaner för Stockholmsregionen, 
Stockholms stad och Sundbybergs stad för 2020 och 2030. I 
visionerna framgår att regionen växer massivt, vilket skapar ett behov 
av en effektiv infrastruktur som inte längre kretsar runt en enda kärna i 
centrala Stockholm. Istället skapas viktiga nav i en ring runt staden, där 
Kista, som ligger precis intill, är en viktig punkt.

I utvecklingsplanerna finns det gemensamma nämnare:

•  Ökat bostadsbyggande
•  Attraktiva, socialt och funktionsblandade stadsdelar
•  Promenadstad
•  Minskat bilberoende
•  Bättre transporter
•  Innovation och företagande

 
Men i resan från vision till verklighet tappas flertalet av målen bort. Nya 
bostadsområden planeras fortfarande efter bilen, och trots vägprojekt 
som Förbifart Stockholm och ombyggnaderna av E4/E18 räknar 
Länsstyrelsen med att vi kommer ha fem gånger så långa bilköer 2030 
om vi fortsätter att bygga som vi gör.

När vi bygger förorter och nya bostadsområden planerar vi också 
mycket runt medelklassens behov, ekonomi och levnadsvanor. Det har 
sedan 90-talet varit svårt att få till stånd ett bostadsbyggande som 
möjliggör en fot in på bostadsmarknaden för unga och studerande. 
Sedan år 2000 blev situationen så pass kritisk att bostäder för unga, 
studenter och äldre togs upp som viktiga prioriteringar inom de riktlinjer 
för bostadsbyggande som kommunerna satte upp.

Men marknaden verkar oförmögen att leva upp till kommunernas lösa 
prioriteringspunkter. Kvarteren är fortfarande homogena, bostadsrätter 
till snittmarknadspriser dominerar i nybyggda områden och den 
regelrätta kollektivtrafiken byggs oftast in långt efter att områdena har 
byggts klart (se Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden, den nya 
Barkarbystaden). Bilen blir det primära transportmedlet, och när vanan, 
parkeringsplatserna och vägarna väl är etablerade blir det näst intill 
omöjligt att bryta ett bilcentrerat beteende.

Och var får vi in nykomlingarna till bostadsmarknaden? De som inte har 
råd med bil, parkeringsplats, och saknar möjligheten att vänta fem till tio 
år år på en spårvagnslinje.

”där staden är som bäst
 både storstad och natur
 med plats för mänskliga möten”

Ur Sundbyberg Vision 2020

”Grön urbanisering skapar en 
 ekologiskt hållbar storstad.”

“En stad utan fysiska och sociala gränser  
  är rik på mötelseplatser.”

“En stad med ett boende för  
 alla önskemål [...] där klimatsmarta  
    transportsystem minskar avstånden.”

Ur Stockholm Vision 2030

 

-

Flerkärnighet, Kista markerat i vitt  RUFS 2010

Generalplan för Kymlinge 1970

Dispositionsplan för Kymlinge 1997

Dispositionsplan för Kymlinge 2010
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Bilfri vision 2030
Även om vi har den helt utsläppsfria bilen år 2030 måste vi fortfarande 
bereda väg för den, men det är samhällsekonomiskt oförsvarbart att 
fortsätta bygga väg i den utsträckning vi gör. Det skapar större barriärer 
i storstadsstrukturen som blir alltmer svåra att överbrygga i ett tidevarv 
när staden behöver expandera för en ökad befolkningstillväxt. Därför bör 
vi istället förstärka kollektivtrafikanvändandet i regionen och sätta de 
gåendes intressen i första rummet.

Genom att eliminera parkering för privatbilar i Kymlinge minskar behovet 
av breda, asfalterade vägar i området. En central transportgata och 
dedicerade cykelvägar är asfalterade, men gator mellan och i kvarter är 
stenlagda. Vilken gatubeläggning som behövs avgörs av de boende.

Närheten till befintlig kollektivtrafik och utbudet av lokala tjänster 
möjliggör mer gående och mer gatuliv. När det är närmare till 
tunnelbana än till närliggande parkeringshus kommer fler att välja 
kollektiva transportmedel. När det går fortare att cykla än att ta bilen till 
stormarknaden förändrar man det vardagliga beteendemönstret.

Stockholm tjänar på det 
 ... färre bilar på motorvägarna in och ut ur centrala delar

Sundbyberg tjänar på det 
 ... behöver inte underhålla mer än en väg i området

De boende tjänar på det 
 ... sparar 60 000–240 000 per lägenhet och parkeringsplats 
 ... högre utnyttjande av kollektivtrafik - bättre bussturer 
 ... mer social samvaro i gaturummet 
 ... fler handlar hos lokala verksamheter 
 ... tryggare gaturum, färre bilolyckor 
 ... bättre luft, bättre hälsa genom ändrat rörelsebeteende

Bilen en lyxvara vi kan vara
utan

28 augusti 2011 kl 04:46, uppdaterad: 31 augusti 2011 kl 13:22
BRÄNNPUNKT | TRAFIK
Bilen har blivit en konsumtionspryl för njutning snarare än ett nödvändigttransportmedel. Människor i allmänhet kommer inte att fara illa av att
minska sitt bilresande. Tiden är därför inne för att höja skatterna rejält för
bilinköp och bilresor, skriver fem ledande transportforskare. 

Privatbilismen har under drygt ett halvt sekel växt kraftigt och bilen har
kommit att betraktas som nödvändig för människors välfärd.
Politiker från olika partier, inklusive de med ansvar för miljön, när en fromförhoppning om att dagens miljöproblem som privatbilismen orsakar skalösas med nya drivmedel och fordon. Bilresande ska göras miljövänligt –inte begränsas. Forskare ifrågasätter dock om det går.

När miljöministern nyligen redovisade en plan för hur Sverige genom
teknikutveckling ska bli oberoende av fossila bränslen, nämndes inte
transportsektorn alls. Men i ett samhälle med ett enormt medialt utbud och
allmänna kommunikationer som gör att människor kan resa över hela
jordklotet, är det knappast möjligt att hävda att bilens roll är som den en
gång var.

Fredag den 2 september  Stockholm 16° | Klart.se

Gatuutrymme för 60 personer som färdas med bil, buss eller cykel 
Münster, Tyskland

Morgon på E4 vid Järva Krog
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Strategi
Läget är redan bra för kollektivtrafik och har gång/cykelavstånd till Kista, 
Sollentuna, Sundbyberg och Solna. Stadsdelen ska utnyttja befintliga 
funktioner och förstärka kopplingar över barriärer samt knyta an till 
lokala aktiviteter. 

Mobilitet
Det går fort att ta sig till närliggande stadskärnor med service och 
arbetsplatser. För att få ut maximal användning av den lokala platsen 
utesluts parkering för privatbilar. Med så pass bra förbindelser går det 
att leva utan vardagsbil. Istället finns det en hyrbilspool i anslutning 
till bilväg och cykeluthyrning vid tunnelbanan. En central buss- och 
cykelgata binder ihop områdets delar. Det är lätt att röra sig i området 
till fots med ett utbrett nät av gångvägar utan återvändsgränder.

Användning
Området används redan för friluftsrekreation, odlingar och bete, med 
en stor efterfrågan på kolonilotter för småskalig grönsaksodling. Dessa 
utökas med stadsodlingslotter, odling på terasser och tak, i växthus 
och inomhus. Odlandet blir till en identitet för området och förstärks 
med ett agrikulturellt centrum med tillhörande skola för utbildning och 
erfarenhetsubyte.

De centrala delarna bildar ett öppet gemensamhetsrum med ett 
torg som övergår till aktivitetspark med grässlänt, lekpark och 
mångaktivitetsplan ovanpå tunnelbanan. Ett besökarcentrum och ett 
motionscentrum med gym och bad ligger i anslutning till naturreservatet. 

Blandning
Kvarteren planeras för både boende och lokaler för att uppmuntra 
småskalig verksamhet. I närliggande Kista är boende, centrum och 
arbetsplatser separerade i storskaliga områden. I Kymlinge blir det en 
miljö i annan skala och med annat tempo där butiker och företag som 
inte är stora nog för Kista kan existera vid sidan av.

Små kvarter möjliggör en bättre blandning av typologier och 
upplåtelseformer, vilket i sin tur ger större möjligheter att påverka det 
egna boendet. Det blir också lättare att skapa verksamhetslokaler för 
småskaliga behov utan att projektera för större sammanhängande 
serviceytor med tillhörande parkeringsplatser. 

NATURRESERVAT

KOLONILOTTER

BIOTOPLÄNK

BRUKSHUNDSKLUBBAR

RIDNING
VÅTMARKSFÅGLAR

GRÖNLING

FÖRETAGANDE I KISTA IT-OMRÅDE

NÄRHET TILL SERVICE

KOLLEKTIVTRAFIK

BLANDAT BOENDE

GÅENDEFOKUS

FÖRSTÄRK LOKALA 
AKTIVITETER

ODLA

FRILUFTSMOTION

BONDGÅRD

SKIDÅKNING

0Minuter 5 10 15 20 25 30

Grannskap, stadsdelHus, kvarter Närområde (nöjen, rekreation)

Hur långt är vi beredda att gå för våra vardagsaktiviteter?
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Program
Norra Kymlinge total area:   520 000 m2 
Buffert E4/E18:    120 000 m2

Utvecklingsbar area:    400 000 m2

Biogasanläggning, sopsugstation:       30 000 m2 
Kvartersytor:     240 000 m2 
Gator, torg, parker:        90 000 m2 
Skog, natur, vall:      40 000 m2

Bostäder:              2 200–2 600

Lokaler:         40 000–100 000 m2

Ration mellan bostäder och lokaler lämnas till en viss mån 
flexibel för att stadsdelen ska kunna växa enligt de behov 
som finns lokalt. Ett minimimått finns, men med möjlighet till 
bokaler, odlingslokaler och kontorsverkamhet i varje kvarter 
finns det en ambition att inte styra andelen alltför mycket.

Typologier
Kvarteren är täta med medelhög densitet. Närmare de centrala 
delarna och stationerna är de högre, men mot naturreservatet 
sluttar de ner och blir låga. På så sätt får boendet en bättre 
kontakt med gatu- och parkrummet, och bildar inte en vägg mot 
naturreservatet.

Samtliga tak är “aktiva”. De är täckta med odlingsterasser, sedum 
eller solceller. Alla kvarter har någon ytterligare aktivitet i form av 
handel, inomhusodlingar eller växthus.

”Kvarteren” är små, med undantag för serviceblocken är de  
40 x 40 m2, och är avsedda att rymma från 8 till 36 bostäder.

Upplåtelseformer
Med små och täta kvarter blir det lättare att blanda 
upplåtelseformer.

Byggemenskaper
8–24 hushåll går samman och bildar en byggemenskap som 
reserverar en kvarterstomt för utveckling av bostäder med 
äganderätt eller i bostadsrättsform. Modellen är redan beprövad 
i Tyskland och har nu kommit till Sverige (exempel: Urbana Villor i 
Malmö).

Hyres- och bostadsrätter
Det finns en variation av områden och densiteter som är 
fördelaktiga för byggnation av hyres- och bostadsrätter. 
Produktionskostnaden blir lägre när parkeringsplatsen inte behövs, 
så hyran eller priset kan initialt vara lägre än i andra områden.

Radhus
Vid centrala delar och i de glesare kvarteren upplåts småtomter en 
och en för radhus med äganderätt. Köparen utformar sitt radhus 
tillsammans med byggherre eller arkitekt och får det byggt på 
plats i fas med andra radhus inom kvarteret. Liknande modeller är 
beprövade i Nederländerna, och är en småskalig variant av den 
bebyggelse vi har i stadskärnor i Sverige.

Tunnelbaneparken
Kombinerad sport/teaterscen 
Plaskdamm och lekpark 
Gräsmattor, odlingar 
Vattenspegel mot landskapet

Tätt serviceblock
90 bostäder 
4 000 m2 lokaler 
Gemensamhetslokaler 
Stora butiker

Tätt kvarter

Flerbostadshus 
4–5 våningar 
24–36 bostäder 
500–1 000 m2 lokaler mot gata 
Innergård med naturskog/gårdshus/funktionsyta

Tak med sedum, odlingar eller solceller

Naturnära kvarter

Radhus och små flerbostadshus 
1–3 våningar 

8–12 bostäder 
Odlingar på terasser och tak

Medelkvarter
Stadsradhus och låga flerbostadshus 
3–4 våningar 
16–24 bostäder 
200–500 m2 lokaler mot gata 
Innergård, gårdshus

Takodlingar, solceller 
Inomhusodlingar under mark
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Situationsplan 1 : 8 000
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Avstånd och densitetsplaner

Cykelavstånd till/från Kymlinge

Flygfoto med vy not nordost
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Scenario: Odling som identitet
Odling inom området kan ske i olika former, och det kan bli en identitet 
som förstärker Kymlinges karaktär som klimatmässigt lågpåverkande.

Kolonilotter
Utmed Järvafältet finns det kolonilotter som används flitigt av de 
närboende för odling av blommor, grönsaker, rotsaker och örter. Den 
aktiviteten fortsätter upp i Kymlinge till odlingslotter på terasser och tak. 
Vattenavrinningen leds till dagvattendammar som renar vattnet innan det 
rinner vidare ner mot Igelbäcken.

Växthus
Bostadsområdena får växthus och vinterträdgårdar i närmare anslutning, 
som en inbyggd del av boendet. Vare sig det är en en vinterträdgård på 
innergården eller grönsaksväxthus på taken.

Hydroponiska system 
Den kuperade terrängen skapar suterrängförhållanden, med mörka och 
djupa bottenplan. Dessa kan utnyttjas för hydroponiska odlingssystem 
som använder lite energi jämfört med traditionella växthusodlingar och i 
snitt ger fem gånger mer avkastning på motsvarande yta. 

Lokal försäljning

Genom att erbjuda närproducerade grönsaker året om blir Kymlinge 
en destination för miljömedvetna kunder i närområdet, som lätt kan 
pendla till platsen för att veckohandla. På sommaren och hösten 
hålls marknader, restaurangerna i området kan marknadsföra sig med 
närproducerade råvaror under större delen av året.

Kretslopp
Komposterbart avfall samlas med sopsug till biogasanläggningen i 
nordöstra hörnet. Avfallet blir till värme, biogas och växtnäring. Vissna 
eller skadade grönsaker kan fraktas till närliggande bondgården 
Hästa Gård som har ekologisk uppfödning av köttdjur. I utbyte säljs 
köttproduktionen i butiker i Kymlinge.

HÄSTA
GÅRD

BIOGAS
ANLÄGGNING

KOLONILOTTER
VÄXTHUS

INOMHUSODLING

L

KÖTT VÄRME

KOMPOSTERBART
AVFALL

KOMPOSTERBART
AVFALL

VÄXTNÄRING

GRÖNSAKER
KRYDDOR

ÖVERSKOTT,
VISSNA GRÖNSAKER

ÖVERSKOTT,
VISSNA GRÖNSAKER

Scenario: Hur är det att bo i Kymlinge?

Maria är ensamstående mamma och bor i området vid Killingtorp. 
Som mamma är hon väldigt noga med miljö, mat och säkerhet, 
även om hon inte har så gott om pengar. Då hon är föräldraledig 
ingår hon i ett odlingskooperativ som odlar hydroponiska 
grönsaker utan bekämpningsmedel. Odlingskooperativet 
skördar tillräckligt av kryddor och basgrönsaker för att täcka 
medlemmarnas behov och får ibland överskott som de säljer till 
affären.

Birgitta är nybliven pensionär och bor vid Kymlinge damm. Hon 
uppskattar närheten till tunnelbana, service och naturreservat. 
Hon bor i ett litet radhus som hon själv utformat tillsammans med 
en byggemenskap, engagerar sig i den lokala samfälligheten 
och administrerar uthyrning av odlingslotter och växthusplatser. 
Hon odlar blommor i växthus, som hon säljer eller byter mot 
grönsaker från andra odlare.

Peo studerar på universitetets campus i Kista och bor i ett 
studentblock på Kymlingehöjden. Tidigare sökte han efter 
nybyggd studentbostad i Solna, men blev arg när han insåg 
att studentlägenheten hade en tillbyggd parkeringsplats, vilket 
i slutändan höjde hyran. I Kymlinge behövde byggherren inte 
behövde bygga parkeringsplatser, så studentlägenheterna kunde 
bli billigare. Peo trivs med att studentkvarteret är litet, då lär 
han känna andra än bara studenter, och stadslivet är varierat. 
Dessutom är det gångavstånd till Kista Campus.

Suad driver blomsterhandel i sin bokal vid Kymlinge station. Hon 
återförsäljer och marknadsför blommor från de lokala växthusen. 
Genom sin bokal kan hon kombinera arbete och fritid, ha öppet 
på helgerna utan att uppoffra tiden med familjen. Georg arbetar 
som utvecklare på ett företag i Kista, dit han promenerar för att 
få in vardagsmotion i sitt liv. När det regnar tar han bussen.

Andrzej driver IT-konsultverksamhet med fem anställda. Han hyr 
kontorslokal av en bostadsrättsförening vid Kymlingehöjden. 
Det är nära de stora kunderna i Kista, och Andrzej behöver inte 
ha firmabil för kundutryckningar. Han har sålt sin privata bil, 
använder bilpoolen vid behov.

Suad, 36 år

Georg, 35 år

Maria, 24 år

Birgitta, 68 år

Peo, 27 år

Jag vill arbeta 
med det jag 

tycker om, slippa 
bilköer, få tid över 

till barnen.

Vi bor nära 
naturen, vill 

äta ekologiskt, 
trots begränsad 

ekonomi.

Vill vara med och 
bestämma över 

mitt område, 
vill bo bekvämt 

och kunna påta i 
jorden.

Varför 
medbekosta en 
parkeringsplats 

när jag bor i 
studentlägenhet?

Jag har inte råd 
med bil.

Mitt företag är 
litet, men jag har 
råd att ha kontor 

i ett bra läge.

Andrzej, 45 år
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