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Sammanfattning

Befolkningen i Sveriges storstäder förväntas öka kraftigt och Norden
förutspås vara bland de mest urbaniserade regionerna i världen inom
en snar framtid. En påföljd av den ökande befolkningen i städerna är
ett större behov av transporter och trafiksystem med hög kapacitet
inom stadens gränser.
Denna kandidatuppsats är en ansats till att behandla konflikten som
uppstår när viljan och behovet av att bygga täta och sammanhängande
stadsmiljöer ska förenas med trafiksystem och transportinfrastruktur
i staden. I kandidatuppsatsen första del studeras statligt publicerade
rapporter, undersökningar och annan ämnesrelevant litteratur utifrån
en kvalitativ analysmetod, för att identifiera olika planeringsprinciper
som används när stadsbebyggelse i anslutning till trafiksystem och
transportinfrastruktur planeras. De identifierade planeringsprinciperna
tillämpas sedan i fyra upprättade planer över området Pampas/
Tomteboda i Solna och Stockholms kommuner. Därefter utreds
hur respektive förslag påverkar möjligheten till att bygga tät
stadsbebyggelse i Pampas/Tomteboda.
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Inledning

Här introduceras kandidatuppsatsens bakgrund genom en ämnesöversikt för
arbetets valda forskningsområde. Kapitlet tar avstamp i hur transportinfrastruktur
historisk sett påverkat staden och hur de påverkar dagens stadsplanering.
Relevanta problemområden belyses och det valda planområdet introduceras.
Därefter redovisas uppsatsens problemformulering, syfte, frågeställningar och
avgränsningar.

Trafiksystem

Metod

Här presenteras kandidatarbetets upplägg och forskningsstrategi. Arbetets
forskningsmetoder presenteras och förklaras.

Pampas/
Tomteboda

Kapitlet inleds med en beskrivning av de teoretiska utgångspunkter som ligger till
grund för kandidatarbetet. Därefter presenteras och beskrivs de planeringsprinciper
som identifierats genom den kvalitativa analysen.

Här introduceras kandidatuppsatsens valda planområde Pampas/Tomteboda.
Planområdet beskrivs genom utpekade delområden, som var och en presenteras.
Områdets befintliga trafiksystem och transportinfrastruktur beskrivs och det
rådande planeringsläget klargörs. Kapitlet avslutas med arbetets platsinventering.

Stadsbild

I detta kapitel inventeras och beskrivs planområdet och de intilliggande områdenas
karaktärsdrag i syftet att upprätta en grund för det gestaltningsprogram som sedan
framställs. Avslutningsvis återges områdenas uppfattade stråk, rörelsemönster
och kvalitéer.

Resultat

Kapitlet inleds med en presentation av gestaltningsprogrammet där generella
ställningstaganden för planarbetet har gjorts. Planförslagen som upprättats
för området Pampas/Tomteboda redovisas. Arbetets resultat diskuteras utifrån
arbetets uppsatta frågeställningar och sammanfattas därefter. Kapitlet avslutas
med en presentation av slutsatser och genom att lyfta ytterligare frågeställningar
som uppkommit under arbetet.
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Inledning

Skogsstig
Källa: Jonny Hansson
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Inledning

Bakgrund
Städer har historiskt sett vuxit fram där människor träffas för att bedriva handel,
detta sker naturligt där olika handelsvägar möts. Det forntida Egypten anses vara
ett av de första exemplen på ett stort samlat ekonomiskt system. Där uppstod städer
på de platser där stigar och vandringsleder mötte Nilen som då var den stora
gemensamma handelsvägen för frakt av människor och gods (Holmberg & Hydén
1996, s. 7). Under det romerska rikets storhetstid började Europas första riktiga
vägsystem ta form. Vägsystemet var en nödvändighet tillsammans med medelhavets
sjövägar för att kunna kontrollera ett territorium av så betydande storlek, men
vägarna skapade även möjligheterna för städer att etablera handelsförbindelser
över långa distanser (Holmberg & Hydén 1996 s. 7). Transportinfrastrukturen och
möjligheten till att bedriva en effektiv trafik av transporter och kommunikation
har kommit till att vara av stor betydelse ur ett historiskt perspektiv (Holmberg &
Hydén 1996 s. 8).

Efterkrigstiden

Innan andra världskriget var det tillgången
till järnvägar som var den styrande faktorn
i frågan om lokalisering av verksamhet
och bostad i anknytning till landtransport.
Efter andra världskrigets slut förändrades
samhällsplaneringen i Sverige då den
styrande faktorn övergick till att vara bilen
(Holmberg & Hydén 1996 ss. 11 & 15). Från
och med andra världskrigets slut och fram till
början av 1970-talet, under vad som kommit
att kallas för rekordåren, dominerande
tankar om folkhemmet och modernismen
stadsplaneidealen i Sverige. På grund av

ABC-staden Vällingby
Källa: Stockholms stad

den då rådande högkonjunkturen fanns det
ett incitament att påbörja planerings- och
saneringsprojekt som tänkts utföras under en
längre tid (Schön 2007 s. 367). Ett av dessa
projekt var Norrmalmsregleringen som ses
som en av de stora stadssaneringsprojekten
i modern tid. Omoderna och ohygieniska
områden revs för att ge plats åt ny bebyggelse,
men banade även väg för nya genomfartsvägar
för motortrafik och gav förutsättningarna för
utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.
Stadsplaneringen i Stockholmsregionen
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präglades även under efterkrigstiden av
idén om ABC-staden: förortsområden till
Stockholm i form av satellitstäder, där
människor skulle ha möjligheten till att bo,
arbeta och uträtta vardagsärenden utan att
behöva pendla till och från områden utanför
staden. Alla dessa ABC-städer skulle vara
sammankopplade med centrala Stockholm
genom tunnelbana och motorleder (Rudberg
1989 ss.156-157).

SCAFT

Statens planverk i samarbete med statens
vägverk publicerade år 1968 SCAFT 1968:
Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn
till trafiksäkerhet. I dokumentet pekas det
på fyra planeringsprinciper som ska öka
säkerhetsfaktorn och minska risken för
olyckor i sambandet mellan gång- och
cykeltrafikant, motorfordon och väg. Dessa
grundläggande principer kan förkortas till
lokalisera, separera, differentiera och skapa
överskådlighet, enkelhet och enhetlighet.
Genom att använda sig av dessa principer
skulle planeraren kunna uppnå säkra
stadsmiljöer både i nybyggnation, men
även i förvandling av befintliga stadsmiljöer
(Hagson 2004 ss. 31-32). Sveriges
miljonprogramsområden som planerades
när SCAFT-systemet introducerades, är
framförallt präglade av dessa principer.
De har flerbostadshus med entréer och
angöringar riktade bort från anslutande vägar
i syftet att skilja den säkra bostadsmiljön från
den farliga trafikmiljön. De planerades med
funktionsseparerade trafikytor, där gång- och
cykeltrafikanter respektive motorfordon hålls
isär.

Internationella jämförelser

Det går att hitta internationella likheter i
synen på bilen som den styrande faktorn i
stadsplaneringen under efterkrigstiden under
samma tid. I New York ansvarade Robert Moses
för flera sanerings- och planeringsprojekt
och hans namn förknippas kanske främst
med de storskaliga vägbyggen som har
kommit att prägla staden. I syftet att göra
plats för över 200 kilometer motortrafikled
revs tjugo bostadskvarter och uppemot en
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halv miljon människor vräktes från sina
hem. Täta kvarter med långsamt trafikflöde
ersattes av moderna lägenhetskomplex
och höghastighetsanpassade vägsystem
(Short 2014 ss. 211-213). Moses fick ta
emot mycket kritik för hans modernistiska
stadsförnyelseprojekt, där hans främsta
kritiker var Jane Jacobs som menade att
de modernistiska planeringsidealen och
de storskaliga motortrafiklederna förstör
stadsbilden. Jacobs förespråkade istället en
stadsplanering som strävade mot att skapa
heterogena miljöer, mångfald, komplexitet
och täthet. Hon såg interaktionerna på och
användningen av trottoarerna som väsentliga
för stadsbilden, men också för säkerheten
i staden. Det är också dessa ideal som har
kommit att bli de karaktäristiska grunddragen
för New Urbanism (Short 2014 ss. 212-214).

Befintliga trafiksystem och
förtätning

Jane Jacobs idéer och New Urbanism som
planeringsideal ses av allt fler som en norm
inom dagens stadsplanering. Det är allt
vanligare att kommuner sätter upp målbilder
om att frångå det bilanpassade samhället
och stadsutglesning. Detta för att återgå till
funktionsblandade kvartersgator och bygga
täta städer. Men när den täta stadskärnan
växer hindras den ofta av befintliga
trafiksystem som splittrar landskapet och
skapar barriärer (Holmberg & Hydén 1996
s. 15). Trafiksystemen är en förutsättning för
att staden ska fungera men de är samtidigt ett
problem som måste hanteras. Trafiksystem
och andra delar av stadsmiljön påverkar
varandra genom buller och risk, samtidigt
som de konkurrerar om markanvändningen i
den täta staden.

Lagstiftning

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga
planeringen av transportsystem för väg- och
järnvägstrafik, samt byggnation, drift och
underhåll av statliga vägar och järnvägar.
Trafikverket är också det organ som har
ansvar för olika miljöfrågor i anknytning till
transportsystemen (Naturvårdsverket 2017).
Den som bedriver miljöfarlig verksamhet har

finns på platsen. Det finns uppsatta riktvärden
för trafikbuller vid bostadsbyggnader som ska
eftersträvas och uppnås vid planläggning och
bygglovssökande (Naturvårdsverket 2016b).
Kommunen kan också att med stöd i planoch bygglagen, placera ut skyddsområden
runt miljöfarliga verksamheter och på så sätt
säkerställa betryggande avstånd mellan en
störningskälla och omkringliggande miljöer
(Naturvårdsverket 2017).

Inledning

ansvaret för de miljöstörningar som kan uppstå
från buller vilket innebär att den som äger och
ansvarar för de väg- och bansystem ansvarar
också för det buller som avges från dessa.
Staten och kommunen, så väl som privata
företag kan vara verksamhetsutövare för
transportsystemen (Naturvårdsverket 2017).
Den nuvarande lagstiftningen är utformad
så att bebyggelse ofta tvingas anpassas efter
buller- och riskförutsättningar som redan

Ur: Stads- och trafikplaneringens paradigm: en studie av SCAFT
1968, dess förebilder och efterföljare (Hagson 2004)
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Problemområden i Stockholm

Stockholms län är Sveriges folkrikaste
region och hade år 2016 2,27 miljoner
invånare (Statistiska centralbyrån 2016a).
Staden beräknas stå inför en omfattande
befolkningstillväxt där befolkningen i länet
förväntas nå tre miljoner år 2040. Tillväxten
väntas ske ojämnt över länet, men den största
tillväxten spås ske i länets yttre kommuner
(Statistiska centralbyrån 2016b). Detta väntas
leda till stora utmaningar för Stockholms
transportsystem, då de yttre delarna som är
sämsta försörjda med kollektivtrafik växer
snabbast. Tillväxten förväntas också förtäta
staden med stor tillväxt i de inre förorterna
och i innerstaden.
Stockholm är idag en relativt liten innerstad i
förhållande till stadens storlek. År 2015 bodde
338 024 av stadens invånare i innerstaden
(Stockholms stad 2015a). Det är 14,7 procent
av länets befolkning. Detta kan jämföras med
en stad som Köpenhamn som har 1,8 miljoner
invånare i huvudstadsregionen och 600 000
personer boende i stadens centrala delar
(Danmarks statistik 2017). Att Stockholm har
en så mycket lägre andel boende i innerstaden
kan härledas till stadens geografiska
förutsättningar där innerstaden upptar
stadsholmarna och fastlandet i huvudsak är
bebyggt med en glesare bebyggelsestruktur.
Stockholm har också ett större antal in- och
kringfartsleder som splittrar stadslandskapet,
något som Köpenhamn i större grad saknar.
Situationen i Stockholm kan därför förutspås
bli en där biltrafiken ökar på grund av
tillväxten i stadens yttre delar, samtidigt som
innerstaden växer snabbt och sprider sig över
fastlandet i Södermanland och Uppland. Den
tillväxten tros i första hand kunna komma ske
i de lägen där innerstaden möter fastlandet.
Dessa lägen är idag stadens huvudsakliga
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infartsleder, både för vägtrafik och olika typer
av järnvägstrafik. I och med detta uppstår
en konflikt där den ökande trafiken och den
växande innerstaden ska samsas om platsen.
Markanvändingskonflikten kan se ut på ett
flertal vis. Ibland skapar trafiksystemen långa
barriärer som delar stadsdelar på mitten och
försvårar för människor att röra sig mellan de
olika delarna. Exempel på dessa är:
- Johanneshov / Enskede
- Hägersten / Västberga
- Mälarhöjden / Fruängen
- Ursvik / Rinkeby
- Kista / Helenelund
Dessa områden har ofta både typologiska
skillnader och olika sociala sammansättningar.
Båda utgör problem för att skapa en
sammanhållen stad. Konflikten kan också
vara där trafiksystemen skapar barriärer för
en växande innerstad. Barriärerna skärmar
av innerstaden från den inre ytterstaden och
försvårar innerstadens tillväxt.
Det finns flera exempel där denna konflikt
har avhjälpts med nedgrävningar och
överdäckningar. Bland annat stängningen av
Årstalänken efter Södra Länken öppnades
och överdäckningen av E4/E20/Värtabanan
i Norra stationsområdet. Det finns även
planer på ytterligare överdäckningar i Nacka
kommun. Exempel på där innerstadens
tillväxt kan anses hindras av befintliga
trafiksystem är:
- Gullmarsplan
- Pampas/Tomteboda
- Danvikstull
- Årsta/Västberga

Inledning
Nynäsvägen vid Enskede
Källa: Wikipedia
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Planområdet / Pampas Tomteboda

I denna studie har Pampas/Tomteboda valts
som ett avgränsat planområde. Området är
i huvudsak beläget inom Solna kommun,
där delar av planområdet sträcker sig in i
Stockholms kommun. Området börjar i söder
vid Stockholm centralstation och sträcker sig
mellan Klara sjö och Torsgatan, längs med
järnvägen fram till Norra stationsområdet/
Hagastaden. Planområdets östra gräns utgörs
av Solnavägen och sträcker sig får Torsgatan
till Solna centrum. I Norr avgränsas
planområdet av Frösundaleden och i väster
av Huvudstagatan. Området omfattar 3,7
kvadratkilometer och innefattar både järnväg
och motorväg och ett antal större arbetsoch utbildningsplatser så som Postnord,
Säkerhetspolisen, Karolinska institutet och
Militärhögskolan Karlberg. Området valdes
då det ligger som en gränszon mellan Solna

och Stockholms innerstad och har flera stora
trafiksystem som påverkar möjligheten att
bebygga området.
Utöver trafiksystemen finns idag ett flertal
typer av bebyggelse i området. I söder
gränsar området mot Ulvsundasjön och Klara
sjö. På stranden till Klara sjö ligger Karlbergs
slott som med Slottsparken används av
försvarsmakten för officersutbildning. Längs
Ulvsundasjöns norra strand ligger ett antal
båtklubbar och Hufvudsta gård. På höjden
över Hufvudsta gård ligger bostadsområdet
Huvudsta med en bebyggelse från 50- och
60-talet. Huvudsta angränsar i norr till Solna
Centrum. I planområdets östra del angränsar
Karolinska institutets till Solnavägen och
Vasastan.

Sundbyberg
Solna
Haga
Bromma
flyglats
Vasastan
Alvik
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Kungsholmen

Planområdet i Stockholm

Inledning

Problemområde
Denna studie behandlar flera viktiga problemområden som är viktiga för vår
gemensamma hälsa, människors välmående och möjlighet att delta i sammhället
på lika villkor. Studien behandlar också städers behov av transporter och
försörjning av varor och livsmedel. Många behov och intressen kommer beröras
och behandlas med största möjliga fokus på det holistiska perspektivet och de
gemensamma behoven.

Transportbehov

Städer har ett inneboende behov av transporter.
Människor behöver kunna ta sig runt i staden
i arbets- och studiesyfte, för att inhandla
mat, umgås eller att uträtta andra ärenden.
Det krävs även transporter för att tillgodose
den konsumtion och produktion som sker
i städerna. Leveranser av varor behöver
komma fram till handlare och produktionen
behöver transport av material. Transporterna
i en stad kan ske på många olika sätt. Ett antal
huvudkategorier kan urskiljas så som gång-,
cykel-, väg- och järnvägstransport. Beroende
på hur transporten sker ger den upphov till
olika typer av påverkan på omgivningen. Att
gå är det mest grundläggande transportsättet
och ger låg påverkan på omgivningen,
bortsett från trängsel där många människor
vistas på samma begränsade yta. Cykel
som transportmedel har inte heller den en
stor påverkan, men kräver dock en mindre
yta för parkering när destinationen är nådd.
Cykling kan i övrigt anses vara ett mycket
resurseffektivt transportsätt. Även transporter
på järnväg kan anses mycket effektiva. Den
järnvägsburna trafiken har en mycket stor
kapacitet även då det endast finns ett fåtal
järnvägsspår att tillgå. Järnvägen kräver en
relativt liten markåtgång men den skapar
långa svårpasserade barriärer i landskapet.
Järnvägen behöver uppställning av tåg men
då tågen ofta har mycket god nyttjandegrad
påverkar sällan depåer och uppställningsspår
stadslandskapet i en särskilt stor utsträckning
om dessa jämförs med den transportnytta
som järnvägen erbjuder. Vägtransporter kan
argumenteras vara det minst resurseffektiva
sätt att sköta transporter på då den kräver
stora system av vägar och parkeringsplatser

för att fungera. Fordonen drivs fortfarande
i hög utsträckning med fossila drivmedel
även om detta förändras relativt snabbt.
Fördelarna med vägtrafiken är flera: den är
mycket flexibel och når allt som oftast hela
vägen fram till en målpunkt, något som de
kollektiva ressätten sällan erbjuder. Det blir
på så sätt även en mycket bekväm resa. Den
lämpar sig också väl för kortare transporter
av gods.
Transporterna kan delas in två huvudsakliga
kategorier: yrkestrafik och privat trafik.
Yrkestrafiken omfattar alla transporter som
utförs inom ramen för någons arbete. De kan
variera från till exempel leveranser av varor
till utryckningar med för räddningstjänsten.
Den privata trafiken är all övrig trafik och
utgörs i stor del av resor till och från arbete
och utbildning.
Transporter i städer är nödvändiga och helt
avgörande för att städerna ska fungera.
Samtidigt som städerna växer ökar också
behovet av transporter. Beroende på sättet
städer växer påverkar behovet av transporter
och hur de transporter som sker fördelas på
de olika trafikslagen. Avvägningen städer
ständigt står inför är att skapa förutsättningar
för transporterna att fungera utan att göra för
stora avkall på andra värden i staden. I detta
arbete kommer transportinfrastrukturens
utformning och nyttjande studeras och ställas
mot hur det påverkar möjligheten att bygga
täta städer.
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Buller

Nästan allt människor gör ger upphov till
ljud som påverkar oss på ett eller ett annat
sätt. Vissa ljud är kopplade till välmående,
så som musik och skratt, medan andra
typer av ljud påverkar oss negativt.
Naturvårdsverket beskriver buller som ett
ljud som är oönskat och stör oss. Ljud kan
uppfattas olika beroende på vem som hör
ljudet, och beroende på när under dygnet det
hörs. Att utsättas för höga ljud kan påverka
vår hörsel medan långvarigt ljud från till
exempel biltrafik, ökar risken för hjärt- och
kärlsjukdomar (Naturvårdsverket 2016a).
Åtgärder för att minska buller görs på många
fronter. Lagar reglerar hur verksamheter får
bullra eller hur nära bebyggelse får ske från
en väg eller järnväg som avger buller, detta
för att säkerställa att människor som bor och
vistas där de inte påverkas av skadligt buller.
Buller från väg och järnväg påverkar genom
rådande lagstiftning hur städer kan byggas
och hur de håller samman. Olika principer
för hur buller kan hanteras i trafiksystemen
utvecklas kontinuerligt och förändrar
förrättningarna för stadsbyggnaden.

Risker

Transport medför alltid en viss grad av risk.
Gångtrafik är grunden till all transport och
utgör en stor post i olycksstatistiken: år
2013 dog 1667 personer i fallolyckor och
över 70 000 skadades (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap 2014). Olyckor
i trafiken styr sedan länge hur vi planerar
trafiksystem. Sedan utformandet av SCAFTplaneringen har viljan att undvika olyckor
haft stor påverkan på hur svenska städer
planerats och byggts. Lagar har utformats
för att undvika olyckor i vägtrafiken,
dessa utgörs i huvudsak av begränsningar
av hastighet på vägarna samt regler om
nykterhet och god förmåga att framföra
fordonet. Utöver generella lagstiftningar som
verkar olycksförebyggande finns även lagar
för det gods som går på vägarna. Transporter
av exempelvis brandfarliga, giftiga eller
explosiva varor regleras delvis i olika lagar
kopplade till framförande av fordonen men
också i lagar som reglerar byggande. I detta
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arbete kommer huvudfokus gällande risk
läggas på så kallade ADR-S transporter som
omfattar transporter av farligt gods på väg,
samt RID-S transporter av farligt gods på
järnväg.

Stadsbild

Stockholm stad uttrycker i förslaget till
ny översiktsplan från 2017 att regionen är
splittrad och att det är stor skillnad mellan
stadens olika delar samt att detta leder till en
tilltagande segregation.

Bild: MSB
Transport av farligt gods
“Den rumsliga och socioekonomiska segregationen i Stockholm är stor.
Skillnaderna i livsvillkor är betydande
och fysiska barriärer eller glapp mellan
stadsdelar försvårar stadens sammanhållning.“ (Stockholms stad 2017a)
Staden uttrycker behovet av en sammanhållen
stad och pekar på kvaliteter som ska motverka
segregation och socialt utanförskap.
				
“Närhet till arbetsplatser, god tillgång
till kollektivtrafik, handel, samhällsservice, kultur, och väl gestaltade offentliga rum och parker är exempel på
kvaliteter som människor värderar att
ha i sin närhet. En utveckling av stadens
offentliga rum är viktig för att tillgodose
behovet av goda villkor för vardagslivet
i hela staden. Socialt värdeskapande
ska genomsyra all stadsplanering och
beaktas tidigt i alla projekt. Utöver de

Essingeleden vid Liljeholmen
Bild: Stockholms stad

delar kopplas samman.“ (Stockholms
stad 2017a)

Inledning

nämnda stadskvaliteterna innebär det
även bland annat att möjligheten till
bostäder för olika inkomstgrupper ska
främjas. Stadsplaneringen ska bidra till
att stärka tillgången till dessa kvaliteter
genom att en tätare stad byggs där stads-

Denna studie tar utgångspunkten i att
Stockholmsregionen är i stort behov att
brygga över de barriärer som finns i stadens
struktur.
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Problemformulering
Förenta nationerna anger i sin rapport från
2015 att 54 procent av världens befolkning
nu bor i städer. FN prognostiserar även att
66 procent av världens befolkning kommer
att bo i städer så tidigt som 2050, detta
innebär en ökning av stadsboende med
nästan 2,5 miljarder människor. Ökningen
förväntas ske ojämnt över världen, platser
som idag är relativt rurala som stora delar
av Afrika och Sydostasien förväntas öka sin
stadsbefolkning med 90 procent. Norden
förväntas år 2050 vara en av de mest
urbaniserade regionerna i världen. Sverige
och Danmark beräknas då ha 90 respektive 92
procent av sina befolkningar boende i städer.
Denna procentuella ökning tillsammans med
den stora befolkningsökningen förväntas ge
mycket större städer även i Norden (Förenta
nationerna 2015). Miljöerna i våra städer
blir då helt avgörande för hur befolkningen
mår och vilka möjligheter de får i livet. Den
tilltagande boendesegregationen i städer som
Stockholm beskrivs som en viktig faktor i de
boendes möjligheter att lyckas i yrkeslivet

(Stockholms stad 2017a) och anses vara ett
mycket angeläget problem att ta itu med.
Samtidigt skapar den ökande befolkningen
också ett större behov av transporter som
behöver rymmas på den begränsade yta som
finns att tillgå. Det finns även stora frågetecken
kring hur den nya tekniken kommer att påverka
behovet av vägtransporter. Frågeställningar
som hur automationen av bilar och lastbilar
kommer påverka konkurrenskraften för
järnvägstransporter eller hur anropsstyrd
trafik (On-demand trafik) som Uber påverkar
kollektivresandet respektive resandet med
personbilar. Osäkerhet finns också kring den
tilltagande internethandeln där fler köp görs
direkt till hemmet istället för i butiker. Detta
lyfter problem som kan uppstå när kraftigt
ökande varuleveranser tar plats på våra vägar.
Denna studie fokuserar därför på hur
trafiksystem med hög kapacitet ska
kunna förenas med behovet av täta och
sammanhängande stadsmiljöer.

Syfte
Syftet med arbetet är att sammanställa
bärande principer för planering av
trafiksystem och hur de påverkar möjligheten
att bygga täta stadsmiljöer. Dessa prövas
sedan i planområdet Pampas/Tomteboda i

Solna och Stockholms kommuner för att
undersöka vilken stadsbild som medges samt
vilka generella lärdomar som kan dras av
planarbetet.

Frågeställning
I denna studie kommer ett antal
principlösningar för transportinfrastruktur
identifieras och studeras. Fokus kommer
att ligga på övergripande frågeställningar
gällande buller, risk och stadsmiljö.
Principerna kommer sammanföras och
kombineras i ett antal förslag som bearbetar
planområdet Pampas/Tomteboda, och Solna
och Stockholms kommun. Frågeställningarna
är:
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•

•
•

Vilka
principiella
lösningar
för
högkapacitetstransportsystem
kan
identifieras?
Hur hanterar de problematik kring buller,
risk och stadsmiljö?
Hur påverkar respektive princip
möjligheten att bygga tät stadsbygd i
Pampas/Tomteboda och vilka generella
slutsatser kan dras från det utredande
arbetet i planerna?

Principerna kommer att hanteras som
grupper med liknande huvuddrag och
sorteras i större kategorier för att minska
antalet huvudprinciper som sedan ska
tillämpas i planen. Exempel kan vara olika
typer av tunnlar: bergtunnel, betongtunnel,
sänktunnel. Dessa skulle hanteras som en
och samma grupp tunnlar, även då respektive
lösning har vitt skilda förutsättningar.
Gestaltningsarbetet skall göras övergripande
och flera olika principer kan komma
att sammanföras inom ett planförslag
då planområdet har ett flertal olika
transportsystem med olika förutsättningar.
Arbetet begränsas till max 4 förslag som
redovisas med en plan i en skalnivå på ca

Inledning

Avgränsning
1:5000 samt sektioner och elevationer i ca
1:500. Riktlinjen är att antalet måste hållas
nere, för att uppgiften ska anses vara rimlig för
ett arbete med den efterfrågade omfattningen.
Frågor gällande buller avgränsas till buller
från väg och järnvägstrafik, buller från till
exempel flygtrafik och industrier kommer
inte att behandlas. Risker kommer också
att begränsas till de som avser ADR-Soch RID-S transporter. Risker vad gäller
andra olyckor i trafiken kommer endast
delvis behandlas och då i form av väl
utformade gaturum som preciseras närmare i
gestaltningsprogrammet som ligger till grund
för de gestaltade planerna. Planområdet
begränsas enligt kartan.

Planområdesgräns
Kommungräns

und

n
ge
vä

lna

So

Huvudstagatan

Ulvs

asjö

n

Tors
g
Klar

atan

a sjö

Planområdet
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2

Metod

Forskningsstrategi och Metod
Uppsatsen består i huvudsak av två delar: en del
dokumentstudie och en förslagsframställande
del. Arbetet utgår från dokumentstudier där
empiriskt material ur lagtexter, facklitteratur,
myndighetstexter
och
olika
digitala
fackkällor används för att kunna identifiera
principlösningar och förhållningssätt för
lösningar
inom
transportinfrastruktur.
Empirin analyseras därefter utifrån dess
trovärdighet, relevans och tillämpbarhet
för arbetet. Den förslagsframställande
delen av arbetet går ut på att applicera de
förordnade principerna, som identifierades
i arbetets initiala del i ett antal planförslag
inom
området
Pampas/Tomteboda.

Förslagsframställandet har en strukturerad
process där insikter som framkommit under
arbetets gång beskrivs neutralt och sakligt i
den utsträckning det är möjligt. Detta görs
i en ansats till Research by design, där de
beslut som fattas i planframställningen kan
prövas av någon utomstående i ett senare
skede. Utifrån de planförslag som framställs,
redogörs det sakligt för slutsatserna angående
för- och nackdelar med de framställda
lösningarna, samt övergripande systematiska
och strukturella frågor. Den spatiala analysen
av planförslagen görs med en holistisk
utgångspunkt och fokuseras på stadens
helhet.

Kvalitativ innehållsanalys
Som metod för dokumentstudien och
framtagandet av arbetets empiriska underlag,
utförs en form av kvalitativ innehållsanalys.
Tillvägagångssättet för innehållsanalysen
skiljer sig något från den renodlade
innehållsanalysen, som utförs genom att
bryta ned de skriftliga texter i mer koncisa
enheter, såsom kortare meningar eller
ord. Dessa enheter kategoriseras sedan i
mån av relevans för arbetet, för att till slut
undersökas i form av hur frekvent i texten
dessa kategorier återkommer. På så sätt
kan textens underliggande budskap försöka
tydas. Nackdelen med innehållsanalysen är
att den tenderar att undersöka de utplockade
enheterna ur sitt sammanhang och begränsas
även när det framkommer subtila uttryck och
syftningar till sådant som nämnts tidigare i
text. Innehållsanalysen tenderar därför till att
bli lämplig när dokumentets kommunikation
är rak och enkelt formulerad (Denscombe
2009 ss. 308-309). Den kvalitativa
innehållsanalysen som görs i detta arbete
syftar till att ta fram underlag för arbetets
kunskapsöversikt, samt att identifiera
principer för transportinfrastruktur. Den
kvalitativa innehållsanalysen förknippas med
ord och beskrivningar, medan den kvantitativa
forskningen
och
innehållsanalysen
associeras med siffror och statistik. Inom
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samhällsforskningen
utesluter
sällan
användandet av den ena analysmetoden, den
andra, utan tenderar till att använda inslag
från både den kvalitativa och den kvantitativa
forskningen (Denscombe 2009 ss. 319-321).
I detta kandidatarbete utförs det främst en
kvalitativ innehållsanalys, men i viss mån
även en kvantitativ då olika typer av statistik
undersöks.

Litteratur

I skapandet av arbetets kunskapsöversikt
sker sökandet efter litteratur på följande sätt.
Författare som frekvent omnämn inom fysisk
planering och vars utgivna litteratur anses
vara ämnesrelevant för arbetet studeras, till
exempel John Rennie Short och De Roo &
Porter. Dessutom har källhänvisningar i
litteratur som studeras, lett till vidare läsning
inom forskningsområdet. Statligt publicerade
dokument undersöks, bland annat utgivna
av Trafikverket, Boverket, Naturvårdsverket
och Statistiska centralbyrån. Dokument
och översiktsplaner utgivna av Stockholm
stads- och Solna studeras för att undersöka
planeringsstrategier
och
övergripande
visioner. Ytterligare litteratur har uppsöks
med hjälp av sökmotorerna Libris, Google
Scholar och Summon@BTH, genom att
använda sökord så som “SCAFT”, “buller

och “risk”. Engelska sökord används för
att undersöka internationella exempel av
principlösningar för transportinfrastruktur,
exempel på dessa är “highway-removal” och

“noise reduction”. Urvalet av litteraturen
baseras på dess relevans i samband med
forskningsområdet och arbetets utformning.

Platsanalys
Initialt under arbetet upptakt utforskas det
valda
planområdet
Pampas/Tomteboda
genom
tillämpning
av
kartanalys.
Kartanalysen görs genom att studera
webbaserade karttjänster så som Google Maps
och genom användningen av geografiska
informationssystem (GIS). Metoden används
för att skapa en övergripande bild av
områdets geografiska lokalisering i staden,
utbredning och befintliga markanvändning.
Genom att studera kartmaterial utlämnat
av Solna kommun, kan även underjordisk
transportinfrastruktur så väl som ovanjordisk
transportinfrastruktur
och
bebyggelse
studeras ytterligare.

Observation

En observation i form av inventering görs inom
planområdet för att kunna identifiera områdets
kvalitéer, brister och upplevelsemässiga
karaktärsdrag. Inventeringen görs med
hjälp av ett observationsschema som tas
fram med utgångspunkt i den kvalitativa
dokumentstudien.
Observationsschemat

underlättar för arbeten utförda under
tidsbrist, då schemat baseras på föreliggande
litteraturöversikt och preciserar relevansen
i det som ska studeras på plats (Denscombe
2009 s. 275). Observationen fokuserar på en
inventering av områdets fysiska strukturer,
så som transportinfrastrukur och bebyggelse
samt hur dessa och det avgränsade områdets
olika delar relaterar till varandra. Det
mänskliga minnet kan vara bräckligt och bör
därför kompletteras med fältanteckningar
under observationens gång (Denscombe 2009
s. 286). Då kandidatarbetets inventeringen
delvis syftar till att identifiera planområdets
fysiska strukturer, används fotografi som
ett komplement till den kartläggning och
dokumentation av iakttagelser som görs
under investeringens gång.

Metod

Kartanalys

Inventeringen
av
Tomteboda/Pampas
genomfördes under två dagar:
01-04-2017, klockan 16.00 till 21.00.
02-04-2017, klockan 10.00 till 12.00.

Research by design
Research by design avser att generera
kritisk utredning genom en designprocess
och kan baseras på verkliga projekt, förslag
eller möjliga alternativ. Arbetets resultatdel
produceras utifrån Research by design som
metod. Forskningsmetoden är utformad på ett
sådant sätt att den gestaltande delen av arbetet
är en substantiell del av forskningsprocessen,
och där den arkitekturella designprocessen är
avsedd skapa en plattform där nya kunskaper,
slutsatser och insikter kan komma att utvinnas
under arbetets gång och av utomstående i

ett senare skede. Research by design kan
användas som en typ av “backcasting”-metod,
där en målbild eller slutdestination sätts upp
i det gestaltande arbetets upptakt. Målbilden
används sedan som en grundsats till de beslut
som tas under arbetets gång (Hauberg 2011).
Kandidatarbetets teoretiska utgångspunkt
“förtätning som hållbarhetsmodell” fungerar
tillsammans med de visioner som uttrycks i
Stockholms och Solnas översiktplaner som
målbilden för det gestaltande arbetet.
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Trafiksystem

Teori
Hållbar utveckling

Hållbarhet är ett begrepp som kan beskrivas
som otydligt och svävande, framförallt för att
det finns ett flertal olika beskrivningar och
tolkningar av hållbarhet. Trots begreppets
otydlighet anses främjandet av en hållbar
utveckling som en viktig del av den nutida
stadsplaneringen och används bland annat
för att legitimera metoder, planer, mål och
visioner inom stadsplanering (De Roo &
Porter 2007, ss. 1-2). Meadowcroft skriver
att hållbar utveckling ofta beskrivs som en
balansgång mellan dess tre huvudpelare ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet
och social hållbarhet. Hållbarhet kan jämföras
med hur andra politiska koncept som anses
svåra att konkretisera, till exempel rättvisa,
används för att fokusera samhällsdebatten
i en viss riktning (Meadowcroft 2007, ss.
299-300). För att verkligen kunna främja
en hållbar utveckling i praktiken, bör varje
situation utvärderas olika. Mål och strategier
för hållbar utveckling bör växa fram ur den
specifika kontexten som presenteras i varje
olikt fall (Meadowcroft 2007, s. 307).
Både Stockholms stad och Solna stad, inom
vilkas gränser det valda planområdet ligger,
använder sig av de ekologiska, ekonomiska
och sociala aspekterna när de beskriver i
vilken utsträckning översiktsplanen påverkar
en hållbar utveckling. I båda fallen finner
vi att översiktsplanerna använder hållbar,
hållbart, hållbar utveckling för att beskriva
de mål och visioner som presenteras (Solna
stad 2006, Stockholms stad 2017a).
Hållbar utveckling inom samhällsplaneringen
har
bara
vuxit
sedan
1987
då
Brundtlandkommissionens rapport, Report
of the World Commission on Environment
and Development: Our Common Future
publicerades. Detta delvis på grund av
vetskapen om global uppvärmning och
andra oroväckande tendenser som kan leda
till förödande förutsättningar för framtida
generationer (Meadowcroft 2007, s. 299).
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I
Brundtlandkommissionen
definieras
hållbarhet som utveckling som tillfredsställer
samhällets behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter till att
kunna tillfredsställa sina (WCED 1987).

Förtätning som
hållbarhetsmodell

Att förtäta befintliga städer är en
planeringsmodell
som
baseras
på
planeringskonceptet “the compact city”,
eller den täta staden på svenska. Konceptet
om den täta staden förknippas generellt
med Jane Jacobs idéer, där staden ska
utgöras av blandad markanvändning och tät
bostadsbebyggelse. Detta ska i sin tur, enligt
den täta stadens förespråkare, leda till ökad
tillgänglighet och ett berikat stadsliv, samt en
minskad energianvändning och en avstanning
av farliga utsläpp i atmosfären (De Roo &
Porter 2007, ss. 5-7). Genom att landsbygden
bevaras och städerna växer inåt istället för
att glesas ut, presenteras konceptet som ett
mer hållbart alternativ till planeringskoncept
där bilen som transportmedel har spelar
en viktig roll. I den täta staden ska
förflyttning av människor ske genom effektiv
kollektivtrafik, till fots, på cykel eller
genom andra miljövänliga transportmedel.
Förtätning av befintliga städer anses vara
det unisont accepterade alternativet för en
hållbar stadsutveckling i Europa (Arnstberg
& Bergström, 2010, s. 239).
De Roo och Porter skriver att det finns
en övertro på den täta staden som en
allomfattande lösning inom hållbarhet, och
att man därför bör förhålla sig kritiskt till
de som påstår motsatsen. Bland annat pekar
författarna på ett antal studier som visar att
en förtätning av städer kan ge en motsatt
effekt än vad som förväntas när det kommer
till bilanvändningen: att den kan komma att
trappas upp istället för att reduceras (De Roo
& Porter, 2007, s. 5).

Trafiksystem
Hammarby sjöstad är ett av Stockholms största utbyggnads och förtätningsprojekt
Bild: Stockholms stad
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Principer för trafiksystem
Trafiksystem planeras på olika sätt beroende på var de ska gå och vilken typ av
trafik de ska hantera. Det här avsnittet behandlar huvudgrupper av principer och
förhållningsätt för planering och utförande av trafiksystem.

Motortrafikleder
En motortrafikled är en väg där motorfordon
håller hög hastighet. De skiljer sig från
vanliga vägar eller gator genom att de inte
tillåter någon annan trafik än den snabba
motortrafiken. Motortrafikleder utformas
oftast så att möten i samma plan undviks, det
innebär att trafikljus och övergångsställen
planeras bort så att trafiken kan flyta
obehindrat. Detta för att ge god framkomlighet
och att undvika olyckor. Motortrafikleden
blir på så sätt en remsa asfalt som enligt lag
är förbjuden att beträdas. Det är också en
mycket farlig miljö att vistas i utan bil (SFS
1998:1276). För att möjliggöra passage av
motortrafikleden läggs gång- och cykelvägar
i tunnel eller på bro. Den övriga trafiken
tvingas passera motortrafikleden på ett fåtal
ställen och orsakar ofta sämre kopplingar
mellan områden på vardera sida av en
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trafikled än vad annars skulle varit möjlig.
Motortrafikleder trafikeras av motorfordon
som färdas i hög hastighet. Det betyder att
de fordon som ska ansluta motortrafikleden
också behöver färdas i hög hastighet för
att inte bli ett hinder på vägen. På- och
avfarter behöver utformas på så vis att de
ger tillräckliga utrymmen för fordonen
att kunna accelerera och bromsa innan de
ansluter eller lämnar motortrafikleden.
På- och avfartsramper blir därför ett
ytkrävande tillägg till leden. Den ytliggande
motortrafikleden utgör grundutförandet för
trafikleder, då andra principer för trafiksystem
i huvudsak används där det krävs passage av
redan bebyggd mark eller besvärlig terräng.
Att anlägga trafiksystemen direkt på marken
är i många fall billigast, i synnerhet där
markpriser är låga och terrängen är platt.

Tysk autobahn på 1930-talet
Bild: Wikipedia

Trafiksystem

Ytliggande motorväg genom Nacka
Bild: Nacka stad

Nynäsvägen genom Enskede försedd med bullerskärmar
Bild: Stockholms stad
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Buller från vägtrafik

Alla trafiksystem ger upphov till buller, i
synnerhet de som trafikeras av bilar och
lastbilar. Bullret sprider sig över stora ytor och
ger upphov till störning och har hälsoeffekter
på människor. För att hindra buller kan
motortrafikleder på mark kompletteras
med bullerplank och skärmar. Bullerplank
fungerar i huvudsak så att de skyddar de
direkt bakomliggande byggnaderna från
de starka direkta ljudvågorna. Bullret bryts
upp och sprids som ett diffusare brus.
Bruset sprids över mycket stora områden
och är extremt svårt att förhindra med
bulleråtgärder. Bullerskärmar är aldrig
helt täta och en del ljud passerar genom
skärmarna. Bulleråtgärder används inte
för att helt stävja bullret, utan för att sänka
bullernivåerna till under de gränsvärden
som finns. Det går också att använda sig av
jordvallar för att bryta upp buller, dessa är
tätare än vad bullerskärmar är och är därför
bättre på att stoppa ljudet. Det är inte heller
ovanligt att växter används i kombination
med skärmar eller vallar för att bryta upp det
direkta ljudet ytterligare (Naturvårdsverket
1987).

Simulerad tunnelbrand
Bild: Discovery Channel

Risker med vägtrafik

Motortrafik medför risker för olyckor.
Trafiksystemen för hög hastighet utformas
ofta så att mötande trafik undviks med
hjälp av barriärer av olika slag. Även
barriärer för att undvika avåkningar och
viltolyckor byggs. De huvudsakliga riskerna
för personskada i motortrafik är när det
uppstår kollision mellan två eller fler fordon,
eller när fordon kör av vägen. Riskerna i
samband med ADR-S transport utgörs av
att transporterna skulle skadas och spilla ut
transportens innehåll, som dels kan skada
grundvatten eller antända och eventuellt
explodera. Trafikleder på mark utformas
sällan för att kunna hantera dessa effekter
utan tillåter ofta spill eller att effekterna av
en olycka påverkar omgivningen. Denna
påverkan leder till att omgivningen behöver
skyddas mot dessa risker, istället för att
risken hanteras inom vägsystemet. Detta görs
oftast genom att förlägga byggnader med ett
skyddsavstånd från trafikleden vilket skapar
stora tomma utrymmen mellan bebyggelse
och motortrafiken. I ett läge där det utrymmet
inte finns krävs ibland förstärkningsåtgärder
i byggnader (Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap 2013).
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Motortrafikled på bro
Motortrafikleder kan beläggas på bro, dels
för att ta sig över stora höjdskillnader i
terrängen men också för att tillåta passage
under motortrafikleden. Trafiksystem på bro
är generellt dyrare än trafiksystem på mark då
själva brokonstruktionen är dyr. I lägen där
marken är mycket ojämn kan broar vara att
föredra då en kombination av tunnel och bro
kan ge ett trafiksystem utan branta lutningar
och undviker stora ingrepp i landskapet
såsom bergskärningar och höga vägbankar.
Broar kan utformas på många sätt och ha
olika syften, i detta arbete ligger fokus på
broar och viadukter som lyfter trafiksystem
över markytan. Fokus ligger inte på högbroar
som tillåter fartygstrafik att passera under
bron. Vägbroarna produceras nästan alltid
som en betongkonstruktion med gjutna pelare
och prefabricerade betongsegment som lyfts
eller skjuts på plats. En teknik som varit
ovanlig i Sverige men som ökat i omfattning
på senare år är tekniken att lansera en stor
stålbalk som vägbanan sedan gjuts ovanpå.
Den här typen av teknik tillåter en flytt
av hela brosegement över underliggande
trafiksystem utan att dessa behöver stängas
av. De nya rampbroarna, som var en del av
Norra länkens utbyggnad inom planområdet,
använder denna teknik. Trafiksystem på
bro har flera tydliga för- och nackdelar
över ett konventionellt markliggande
trafiksystem. Den huvudsakliga nackdelen
är att de är förhållandevis dyra och försvårar
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räddningsinsatser om en olycka skulle ske,
på grund av det begränsade utrymmet på
bron. Om en bro utformas med öppna sidor
hjälper den också till att lyfta ljudkällan
över omgivningen och sprider buller över
större ytor. De medför också en ytterligare
riskfaktor, då saker kan falla av bron när räcken
och barriärer är enkelt utformade. Större
olyckor med farligt gods kan även riskera
sprida brand till under- och omkringliggande
byggnader. Fördelarna gynnar i huvudsak den
omgivande stadsmiljön. En tillräckligt hög
bro tillåter fri passage under trafiksystemet
och möjliggör för sammanhängande
stadsmiljöer. Ibland beskrivs utrymmet under
vägbroar som bullriga, mörka och otrygga
platser. I detta arbete görs bedömningen att
detta är en gestaltningsfråga och att det går
att utforma attraktiva miljöer även under
vägbroar. Det buller som uppstår vid trafik
på broar omfattar både trafikbuller som kan
hanteras med skärmar eller trågformade
brosektioner som kapslar in bullret. Trafiken
på bron, i synnerhet den tyngre, ger upphov
till så kallade stomljud, där vibrationer i
konstruktionen fortplantar sig nere i marken
och in i den omkringliggande bebyggelsen.
Brokonstruktionen och grundläggningen för
omkringliggande byggnader kan anpassas
så att de hanterar stomljud, men det är
besvärligt att hantera i befintliga byggnader
(Stockholms läns landsting 2015).

Trafiksystem
Pampaslänkens nya stålbroar vid
anslutningen mot Norra länken
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Visonsskiss för Johanneshovsbron
Bild: Stockholms Stad
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Stadsmotorväg i Tokyo med buller
och riskbarriärer i betong
Bild: Matthew Kenwrick

Trafiksystem
Stadsmotorväg i Tokyo med vissa
bullerskydd
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Motortrafikled i tunnel
Motortrafikleder i tunnel avhjälper många av
de stadsmiljöproblem som stora trafiksystem
medför. De kapslar effektivt in allt buller och
tillåter helt bullerfria miljöer på markytan.
De leder också ut avgaser och partiklar i
ventilationstorn som utformas och placeras
så att de förorenar omgivningen så lite
som möjligt. Robusta tunnlar djupt i berget
hanterar också alla risker för omgivningen
vad gäller brand och explosionsrisker från
ARD-S transporter. Risker för utspillda
ämnen i miljön minimeras också då tunnlar
har väl utformade avrinningssystem.
Risker och hälsofara förskjuts till de som
reser i tunneln då en tunnel skapar en sämre
luftmiljö, speciellt i innerstadsmiljöer, där
det finns risk för stillastående kö i tunnel.
I äldre tunnlar var risken för brand mycket
allvarlig. År 1999 omkom 38 personer i
en katastrofal brand i Mont Blanc-tunneln
mellan Frankrike och Schweiz. Katastrofen
utlöstes av en brand som utbröt i en lastbil
och snabbt spred sig till bakomliggande
fordon. Tunneln blev fort helt övertänd
och elden tog flera dygn att släcka. Elden
nådde temperaturer på över 1000 grader
och drevs effektivt av den syretillförsel
som skedde från tunnelns mynningar
(Faye-Wevle & von Essen, 2004). Som en
följd av olyckan utformas nu tunnlar med
omfattande
brandbekämpningsutrustning,
med allt från sprinklers, brandgasventilation
och brandposter. Striktare lagstiftning
utformades också som en följd av olyckan
(SFS 2015:430). Tunnlar utformas numera
alltid med utrymningsvägar till antingen
räddningstunnlar eller ett andra tunnelrör som
kan användas i ett eventuellt släckningsarbete.
Detta har medfört att säkerheten i moderna
tunnlar numera är mycket god. Dock har detta
också drivit upp kostnaderna för tunnlarna
som är avsevärt mycket dyrare än de övriga
alternativen för trafiksystem.
Tunnlar utformas efter de geologiska
förutsättningarna som finns på platsen
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och beroende på förutsättningarna kan
olika tekniker användas vilket resulterar i
helt olika prislappar. Bergtunneln är den
grundläggande tunneltekniken där tunneln
borras och sprängs ut ur berggrunden, för
att sedan tätas genom betonginjektering,
och till sist kläs i sprutbetong. Tekniken är
förhållandevis billig i sammanhanget och
är mycket beprövad och säker. Alternativet
för platser där det inte finns bergtäckning är
att bygga en tunnel i betong. Betongtunneln
kan byggas antingen genom en så kallad
“Cut Cover”- teknik, där man gräver ett dike
till det djup där trafiksystemet ska ligga.
Därefter konstrueras en betongtunnel över
trafiksystemet och till sist täcks tunneln och
diket över. Där det inte är genomförbart att
bygga i dike går det att bygga tunnel med
tunnelborrmaskin som gräver ut en tunnel
och klär den i betongsegment. Teknikerna
varierar drastiskt i pris, där Cut Cover tenderar
att vara den billigaste. En nackdel med
betongtunnlar är att de på lång sikt behöver
större underhåll än bergtunnlar. En annan
variant av tunnel är de som anläggs under
vattenytan och där det inte finns möjlighet
att lägga tunneln i berget. Då används ofta
så kallade sänktunnlar som byggs i torrdocka
för att sedan sänkas ned på botten. Detta
har möjliggjort tunnelbygge på besvärliga
ställen där det saknas bergtäckning. Svenska
exempel är den nya Marieholmsförbindelsen
under Göta älv i Göteborg, Tunneldelen av
Öresundsförbindelsen eller Citybanans tunnel
under riddarfjärden i Stockholm. Sänktunnlar
är tekniskt komplicerade lösningar som
kräver stora ingrepp i havs- eller sjöbotten
som ofta medför betydande miljöpåverkan i
byggnadsskedet.
En typ av tunnel som ökar i popularitet
är överdäckningen. Det är ett befintligt
trafiksystem som byggs in i en
betongkonstruktion för att hantera buller
och stadsmiljöproblem. Ett problem med
överdäckningar är att de antingen inte
medger ADR-S transporter i tunneln om det

för att möjliggöra ADR-S transporter i
tunneln. Söderledstunnelns som byggdes
innan regelverket utökades, uppfördes med
byggnader på tunneltaket, det fick följden att
ADR-S transporter förbjöds på Centralleden
(Faye-Wevle & von Essen, 2004).

Trafiksystem

ska byggas hus ovanpå, då det föreligger
risk för kollaps vid allvarliga olyckor. I
Hagastaden som ansluter till planområdet
används en överdäckning för att täcka
över E4/E20. Bebyggelsen i Hagastaden
anpassades
till
överdäckningen
och
tunneltaket kommer nyttjas som parkmark

Södra länkens tunnlar med modern säkerhetsutrustning så som
brandgasfläktar och utryningsvägar
Bild: Trafikverket
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Motortrafikled i dike
Söderleden gick innan den däckades över i
ett öppet schakt som delade Södermalm i två
halvor. Vägen gick i ett lågt läge och tillät
passager via flera broar. Principen är relativt
vanlig internationellt och används för flera
ringleder i bland annat Paris och Barcelona.
Att lägga en motortrafikled i ett dike kan ses
som ett mellanläge mellan en ytliggande och
en överdäckad väg. Fördelarna är att det är
en mycket billigare konstruktion jämfört
med en överdäckning samtidigt som den
tillåter passager av det lokala gatunätet utan
att skapa branta broar eller undergångar.
Motortrafikleden i dike hanterar även
buller effektivare än en ytliggande väg med
bullerskärmar då den är tätare och kapslar in
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bullret effektivare, dock visas inte i närheten
av samma resultat som med en överdäckning
eller tunnel. Risker för brand och explosion
hanteras också effektivare då sidorna av diket
tar upp värmestrålning och tryck samtidigt
som det är en öppen miljö som naturligt
ventilerar brandgas. De negativa effekterna
är att det utgör ett sår i stadsmiljön samtidigt
som buller och utsläpp av avgaser och
partiklar fritt kan spridas i närområdet. Ett
svenskt exempel är Södra länkens passage
förbi Hammarby sjöstad där leden går i
dike och korsas av en större ekodukt som
kopplar stadsdelen till Hammarbybacken och
Nackareservatet.

Södergatan innan överdäckning
Bild: Stockholms Stad

Trafiksystem

Södra länken i dike vid Hammarby sjöstad
Bild: Trafikverket

Ronda de Dalt är en nedsänkt trafikled i Barcelona
Bild: El Digital Barcelona
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Järnväg
Motortrafikleders
och
järnvägars
infrastruktur är vid första anblicken väldigt
lika varandra men det finns ett antal skilda
förutsättningar. Järnvägen har en betydligt
högre trafikkapacitet i förhållande till
dess markåtgång. Exempelvis så skulle ett
dubbelspår som trafikeras 24 gånger i timmen
(citybanans beräknade kapacitet) med SLLs
X60 pendeltåg ha en kapacitet att transportera
42 000 personer i timmen (Järnväg.net
2016). Enligt en studie från The Department
of Transportation i Kalifornien från 2011
beräknades medelvärdet personbilar per
fil på motorvägar till 1600 eller 1525 för
blandtrafik (Department of Transportation,
California 2013). Vägtrafikens trafikkapacitet
är komplicerad och ifrågasätts ofta, men
en enkel överslagsräkning med schablontal
pekar på att det skulle behövas 25 filer
motorväg för att uppnå samma trafikkapacitet
som ett dubbelspår med pendeltåg erbjuder.
Snittet i Sverige är 1.2 personer per bil
(Världsnaturfonden 2011).
Järnvägen har på så vis en mycket stor fördel
jämfört med vägtrafiken då den klarar av
att förflytta avsevärt mycket mer trafikanter
eller varor på samma eller mindre yta.
Järnvägens trafikering bygger på helt andra
principer än vägtrafiken och det påverkar hur
både säkerhetsarbetet och anläggningarna
utformas. Inom vägens trafiksystem förväntas
det att olyckor förr eller senare kommer
att ske och att dessa måste hanteras genom
lagstiftning och hur olika anläggningar
utformas. Järnvägens säkerhetsarbete bygger
numera på att olyckor ska undvikas helt, då
effekterna av att ett snabbtåg som kraschar
skulle vara förödande och antagligen leda till
ett högt antal skadade eller döda. Järnvägen
har därför utformats med flertalet säkerhetsoch kontrollsystem som stoppar tågen innan
en olycka sker, och genom att ha lagstadgade
krav på regelbunden inspektion av fordonen
och banan. Sedan 1980 och införandet
av ATC (Automatic Train Control) och
fjärrblockering på banorna har endast en
dödsolycka skett på järnvägen till följd av
fel i järnvägsdriften. Övriga olyckor har
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relaterats till bristande underhållsåtgärder
på bana eller fordon (Trafikanalys 2016). En
korrekt skött järnväg har till skillnad från
en motortrafikled förutsättningarna att vara
näst intill helt säker. Det främsta exemplet
på detta är japans höghastighetsbanor.
Höghastighetsbanorna har trafikerats sedan
1964 och transporterat över 10 miljarder
människor helt utan dödsolyckor kopplade
till driftfel. De dödsolyckor som skett är
uteslutande relaterade till obehöriga som
vistas i spårområdet (Japangov 2014).
Järnvägen har utformats så att vägkorsningar
i samma plan undviks och avskaffas när
banorna successivt moderniseras. Olyckor vid
järnvägsövergångar och obehöriga på spåret
är nästan den uteslutande olycksorsaken när
det kommer till svenska järnvägar. Genom
att undvika övergångar kan merparten av
olyckorna som är farliga för järnvägen
undvikas. En bana som är helt planskild,
utrustad med ATC och fjärrblockering och
är väl underhållen kan således betraktas som
mycket säker och tillåter trafikering av både
snabba tåg och godståg med farligt gods
(Trafikanalys 2016). I Sverige godkänns
redan alla banor för transporter av RID-S
transporter (SFS 2006:263).
Järnvägen klarar till skillnad från vägtrafiken
inga större lutningar eller snäva kurvor
vilket leder till att banorna måste var mycket
platta och raka. Detta påverkar var banan
kan ligga och hur passager kan utformas.
En modern järnväg tillåter inte passager för
annan trafik i samma plan som spårområdet.
Inom planområdet finns endast en övergång
med bommar men den planeras att avvecklas
i samband med utbyggnaden till fyrspår på
Mälarbanan (Trafikverket 2017). Detta leder
till att passager behöver byggas som tunnlar
under eller broar över spåret. Broar försöker
ofta undvikas då järnvägens kontaktledningar
går över spåren och ställer krav på brohöjden.
Järnvägens buller är också annorlunda än
den som uppstår vid vägtrafik. Järnvägen
trafikeras stötvis och bullrar bara vid

som används på banan, varierar möjligheten
att göra bulleråtgärder. Tågen ger upphov
till fyra typer av ljud, rälsljud (flänsgång och
slagljud vid växlar), motorljud, bromsljud
och det ljud som uppstår när vagnar dras isär
och slås ihop igen (vanligt för godståg). Tåg
som har vagnar som går att koppla isär och
drivs av lok kräver bullerskärmar då de ger
upphov till buller på flera olika delar av tåget
(Naturvårdsverket 1999). Motorvagnar ger
bara upphov till buller under vagnskroppen
och kan därför bullerdämpas med så kallad
kammardämpning. Kammardämpning är en
teknik där låga barriärer byggs nära spåren och
bara lämnar några decimeter till vagnskroppen
så att tågets underrede kapslar in ljudet mellan
barriärerna, vagnens undersida och banvallen
(Soundblock, 2017).

Järnväg på bro och i tunnel
På grund av järnvägens krav på flacka banor
utan branta backar tvingas broar och tunnlar
ofta bli mycket långa för att klara att passera
stora djup eller höga höjder i terrängen. Detta
driver upp priset avsevärt i förhållandet
till en bro för biltrafik. Broarna behöver
också utformas så att mycket tunga tåg kan
nödbromsa. Detta ger mycket rörelseenergi
längs med spåret och kräver en konstruktion
som är mycket styvare i sid- och längsled
istället för en vägbro som i huvudsak behöver
klara tunga laster ovanifrån. Fördelen med
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Japansk höghastighetsbana på bro
med buller- och riskbarriärer
Bild: Japan Rail West

järnvägen är att broar och tunnlar kan vara
betydligt smalare då de endast behöver ha två
eller fyra spår till skillnad från fyra eller sex
filer motorväg och tillhörande vägren. Samma
krav på utrymningsvägar och möjlighet till
brandbekämpning finns för järnväg som för
väg. På grund av tågens avsevärda tyngd ger
de upphov till höga stomljud i konstruktionen
som det krävs omfattande grundläggning
för att minimera (Faye-Wevle & von Essen
2004).

Trafiksystem

tågpassage medan bilvägen trafikeras
jämnare och ger ett konstant buller. Det
växelvisa bullret kan vara högt men avvägs
av längre perioder av tystnad. Nästan alla
tåg som trafikerar banorna i Stockholm drivs
med elmotorer som ger upphov till avsevärt
mycket mindre buller än dieseldrivna tåg. Det
är även stora skillnader mellan lokdragna tåg
och motorvagnståg som drivs med motorer
i varje vagn. Loktåg som X2000 eller RCtågen har stora motorer och radiatorer som
avger mycket ljud. Motorvagnarna har
flera små motorer som avger ett lägre ljud.
Loktågen ger upphov till ljud uppe på taket
där utblåsen för luft sitter, vilket sprider
detta ljud effektivare än motorvagnarna
där majoriteten av ljudet uppstår under
vagnskroppen. Beroende på vilken tågtyp

Highway removal
Utöver de principer för trafiksystem som
presenterats ovan finns det en tilltagande
rörelse mot att ifrågasätta och förändra
trafiksystemen på ett sätt som verkar för
att minska biltrafiken eller förändra dess
karaktär. Flera uppmärksammade exempel på
“Highway removal” har gjorts i USA och Asien
där motortrafikleder har omdanats, flyttats
eller avvecklats. Huvudprincipen för highway
removal är fenomenet “inducerad trafik”.
Inducerad trafik bygger på att tillgången till
vägar och vägarnas framkomlighet styr hur
mycket trafik som genereras i staden. Ett
vägnät som är omfattande och går snabbt
att resa med kommer leda till att fler väljer
att nyttja detta. Är vägnätet inte utbyggt och
det är besvärligt att resa med bil så väljer
människor att använda andra resmedel eller
resvägar i staden. Tillgången till effektiva
transporter styr också hur staden växer. När
det är enkelt att pendla långa sträckor med bil
så bosätter sig människor längre ifrån staden,
men om det är omständigt att pendla med
bil så ökar efterfrågan på bostäder som är
försörjda av kollektivtrafik eller inom gångoch cykelavstånd från arbetsplatser. Genom
att begränsa trafiksystemets omfattning
hämmas därför även behovet av dem.
Rambegeppet highway removal innefattar tre
huvudgrupper av åtgärder som syftar till att
minska biltrafikens attraktionskraft (City of
Seattle 2008).

Avveckling

Den mest uppseendeväckande principen för
highway removal eller trafikminskning är att
avveckla en del av ett trafiksystem utan att
ersätta det med ett jämförbart trafiksystem.
Detta ger effekten av att trafiken som nyttjade
systemet sprids till övriga delar av stadens
trafiksystem. Genom att framkomligheten
minskar i det övriga systemet kommer, enligt
teorin om inducerad trafik, också biltrafiken
i staden minska då den blir mindre attraktiv.
Ett känt exempel är Cheonggye Expressway
där en stor motorväg genom Sydkoreas
huvudstad Seoul revs och frilade en tidigare
övertäckt flod och en ny park anlades längs
med floden. Effekten blev att biltrafiken
i Seoul City minskade med 9% samt att
andelen resande med kollektivtrafik ökade
(City of Seattle 2008).

Flytt

Genom att flytta en trafikled från ett centralt
läge kan en trafikminskningseffekt också
skapas då tillgängligheten till städernas
centrala delar försämras och göra det
omständigt att resa med bil. Flera kända
exempel finns i USA där utbyggnaden av
trafiksystemen efter andra världskriget ledde
till flertalet mycket centrala motorvägar i
innerstadsmiljö. I Boston genomfördes “The
Central Artery/Tunnel Project” som var ett
highway removal-projekt som i folkmun

Cheonggye Expressway
innan rivningen
Bild: City of Seattle
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Omdaning

Den sista principen för highway removal är
att ta bort motortrafikleden och ersätta den
med en annan typ av gata/väg. Effekten är

Cheonggye Expressway efter
rivningen ochfriläggandet av
den tidigare nedgrävda froden
Bild: City of Seattle

att trafiken blir långsammare när den inte längre
är skonad från vägkorsningar och stoppljus.
Framkomligheten blir något försämrad samtidigt
som bullret och partikelutsläpp minskar.
Principen syftar likt de andra två till att minska
biltrafikens attraktivitet samtidigt som den
ger positiva miljöeffekter. Inom planområdet
planerar Solna en motortrafikledsomdaning där
Solnavägen får minskad hastighet och utformas
som en stadsgata istället för en trafikled för
snabb trafik. Ett exempel på detta är Helsingfors
där man planerar en omvandling av merparten
av stadens infartsleder till boulevarder med
spårtrafik och en omfattande nybyggnation i
de lägen som idag är utsatta för buller och risk
(Buhrgard 2015).

Trafiksystem

kallades för “The Big Dig”. Projektet syftade
till att förflytta Interstate 93 från att gå på en
dubbeldäckad bro till att istället förläggas i
tunnel under staden (City of Seattle 2008).
Vägen syftade till att koppla samman städerna
i Massachusetts men nyttjades i huvudsak
som pendlingsled för lokalbefolkningen.
Genom att lägga vägen i tunnel och minska
tillgången till stadens centrum för biltrafik,
ledde omläggningen både till minskad trafik
och effektivare långväga transporter.
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Läget i staden

Pampas / Tomteboda

Innerstaden

Planområdet för kandidatarbetet är ett
geografiskt område som sträcker sig från
Stockholms Centralstation längs med
Klara sjö till Ulvsundasjön. Området
omfattar halva Huvudsta och Solnas
centrala delar, längs med Solnavägen och
fram till Norra stationsgatan i Vasastan.
Planområdet valdes för dess unika
läge i Stockholm där det ligger i direkt
anslutning till innerstaden och utgör ett
slags ingenmansland mellan centrala
Solna, Vasastan och Sundbyberg.
Planområdet bedöms kunna förtätas
avsevärt och skulle kunna erbjuda en
utvidgning av Stockholms innerstad och
en sammanbyggnad av de centrala delarna
i Solna och Sundbyberg. En förtätning av
planområdet skulle innebära en drastisk
utbyggnad av den norra innerstaden
som skulle få en sammanhängande
stadsbebyggelse hela vägen till Råsunda
i norr och Duvbo väster. På sikt skulle
även den omfattande förtätningen som
sker i Mariehäll, Solvalla och Ursvik
innebära att staden skulle kunna ha
sammanhängande stadsstruktur ända
ut till Kista. Planområdet bedöms
också vara mycket lämpligt för större
utbyggnader på grund av dess mycket
centrala läge och goda förutsättningar för
kollektivtrafik. Området utgörs idag av
ett antal delområden med mycket olika
karaktär.
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Klara strand
I söder börjar planområdet på norra sidan
av Kungsbron och sträcker sig mellan
Klara sjö, Torsgatan, Norrbackagatan och
Rörstrandsgatan. Delområdet upptas helt
av trafiksystem och det är idag inte möjligt
för allmänheten att röra sig längs med
stranden. De delar av stranden närmast
centralstationen är helt överbyggda av
viadukter för vägtrafiken. Området nyttjas
för Norra stambanan, Klarastrandsleden och
uppställnings- och klargöringsbangård för
Stockholms Centralstation. I den norra delen
av planområdet i höjd med Rörstrandsgatan
ligger Karlbergs pendeltågsstation. Banoch vägområdet passeras av två broar,
Barnhusbron och Sankt Eriksbron som
kopplar samman Kungsholmen med
Norrmalm och Vasastan. Broarna är öppna
för motortrafik och Sankt Eriksbrons nedre
däck används för tunnelbanetrafik.

Karlberg
Klarastrandsleden övergår i norr i
båtuppställningsplatser för den närliggande
båtklubben, kolonilotter och en gammal
deponi för de rester som finns kvar av
Rörstrands porslinsfabrik. Deponin är
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klassat som fornminne. På den västra sidan
av Klarastrandsleden och Järnvägen ligger
Karlbergs slott. Slottet och slottsparken
har anor från tidigt 1600-tal och har varit
bostad för bland annat Karl XII (Slottsguiden
2007). I slutet av 1700-talet övergick
slottet från att vara kungligt lustslott till att
fungera som krigsakademi för utbildning
av officerare till Försvarsmakten, och är
idag huvudcampus för Försvarshögskolan.
Slottet och slottsparken omfattas av
Statligt byggnadsminne och riksintresse för
kulturmiljövård. Området har, förutom själva
slottet, en serie med ekonomibyggnader som
fungerar som bostad och utbildningslokaler
för officersstudenter. Området präglas
av sin parklika miljö och har flertalet
idrottsanläggningar såsom hinderbanor och
friidrottsplan. Karlbergsområdet är idag
mycket avskilt från staden då det omgärdas
av trafiksystem på tre sidor och Karlbergsjön
åt söder. Tillträde till området fås genom
en bro över Karlbergskanalen eller via en
gångbro/tunnel till Rörstrandsgatan.

Pampas / Tomteboda

Klara strand ca 1930
Bild: Stockholms stad

Karlbergs slott
Bild: Slottsguiden
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Hagastaden / Norra station
Området
som ligger mellan Norra
Stationsgatan och Karolinska Institutets
område är en rest av det gamla stationsområdet
som anknöt till Norra Station. Idag upptas
området av stora trafikanläggningar som
ansluter Hagastadens nya tunnlar till

Klarastrandsleden och Pampaslänken. Inom
området är det idag stora bergskärningar
som ger plats för tunnelanslutningar till
motorvägens tunnelsystem under stambanan.
Detta skapar ett dramatiskt trafiklandskap av
djupa schakt och höga pelare som fungerar
som en mycket svårpasserad barriär mellan
Vasastan och Karolinska institutet. I detta
område möts två större trafikleder och
ett triangelspår för Värtabanan ansluter
till stambanan. Söder om trafikapparaten
utnyttjas idag ett större område intill Norra
Stationsgatan som upplag för material
till byggnationen av Citybanan, som har
en tillfartstunnel i området. Karolinska
Institutets område kan nås via två broar,
en gång- och cykelbro och en bro för
Tomtebodavägen. Den nya stadsdelen
Hagastaden angränsar till planområdet i
öster. Solnavägen utgör idag en gräns mellan
Hagastaden och det trafiklandskap som
mynnar ut ur överdäckningen av motorvägen
och järnvägen.

Karolinska Institutet
Direkt norr om E4/E20 ligger det område
som idag upptas i sin helhet av Karolinska
Institutet. Området är format som en avlång
rektangel och avgränsas av E4/E20 i söder,
Solnavägen i norr och Stambanan i väster.
Citybanans norra mynning ansluter till
stambanan och Mälarbanan i höjd med
Karolinska Institutet. Området har historiskt
nyttjats som gårdsmiljö och övergick
under 1800- och tidigt 1900-tal till att bli
en institutionsmiljö med ett tilltagande
antal lärosäten och myndighetsbyggnader.
Idag präglas området av en blandning av
byggnader från tidigt 1900-tal, 50-tal och
stora moderna forskningskomplex. I och
med Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) och
satsningen på “life sciences” som Stockholm
och Solna gör står området inför en omfattande
utbyggnad av forskningsanläggningar och
forskarbostäder (Stockholms stad 2016).
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Hagastaden och NKS
Bild: Stockholms läns landsting

Karolinska Institutets område
Bild: Stockholms läns landsting
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Tomteboda
Den centrala delen av planområdet utgörs
av Tomteboda området. Tomteboda var
ursprungligen namnet på en gård revs i

samband med att postterminalen byggdes
(Tyréns 2013). Området ligger i en dalgång
mellan de omkringliggande höjderna med
Hagalund i norr, Karolinska Institutet i öster
och Huvudsta i väster. År 1866 invigdes
järnvägen mellan Stockholm och Uppsala
som passerar rakt igenom området. I samband
med byggnationen av järnvägen anlades en
större bangård med lokstallar i området. År
1876 färdigställdes även banan mot Västerås
och banområdet växte ytterligare. Tunnlarna
genom Hagalundsberget öppnades 1911 och
gav järnvägen en västligare sträckning än
tidigare (Palén 1977). År 1980 påbörjades
byggnationen av den stora postterminalen
i området Ingenting och nyttjades endast
i 17 år, Postens verksamhet flyttades
därefter till Rosersberg år 2000. Flera
byggnadsminnesmärkta byggnader finns i
området.

Pampas
På den östra sidan av Karlberg och Tomteboda
sträcker sig en öppen dalgång som sluttar
ned mot Ulvsundasjön. Fram till 60-talet var
de norra delarna av området bebyggt med
småhusbebyggelse som revs i samband med
att Pampas trafikplats öppnades 1967. Där
Karlbergskanalen mynnar ut i Ulvsundasjön
ligger idag Pampas Marina som är en större
båtklubb med husbåtar och åretruntboende.
Området Pampas tros ha fått sitt namn av de
kadetter som övade på det stora gräsbevuxna
fältet som fann likheter med de Argentinska
stäpperna (Slottsguiden 2007). I dalgångens
norra ände har det på senare år byggts
flera stora huvudkontor för olika statliga
myndigheter. Postnords stora kontorsbyggnad
Arken från 2003 är ett tydligt landmärke i
området.
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Tomteboda postterminal
Bild: Arild Vågen

Pampas marina
Bild: Pampas marina
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Huvudsta
Huvudsta är ett bostadsområde i Solna
kommun som angränsar till Sundbyberg
i väst, Pampas i öst och är beläget på en
höjd ovanför Ulvsundasjöns norra strand.
Mälarbanan skiljer i norr Huvudsta från
Skytteholm och Råsunda. Bostadsområdet
präglas av sin planering från 60- och 70-talet
och har planerats med tre större infartsleder
från Pampaslänken, Huvudstaleden och
Huvudstagatan. Den något bristande
kopplingen till de omkringliggande områdena
samt det topografiska läget på en höjdrygg,
gör att området blir något av en enklav i den
omkringliggande bebyggelsen. Områdets
arkitektur är storskalig och utgörs i huvudsak
av punkt- och skivhus på 7-9 våningar.
Stadsdelen en mycket väl försörjd med
kollektivtrafik och har två tunnelbanestationer
på vardera sida av området.

Hagalunds industriområde
Industriområdet i Hagalund är en av de äldre
delarna av Solna. Området har klarat sig i
den rivningsvåg som gick genom Solna på
60- och 70-talet då stora delar av den tidigare
trähusbebyggelsen revs. Bebyggelsen i
området har successivt förnyats och präglas
idag av en blandning av industrifastigheter
från 30- till 70-talet. I området verkade länge
många småindustrier som levererade varor
till stadens hantverkare och de intilliggande
järnvägsverkstäderna.
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Huvudsta gård
Bild: Solna Stad

Hagalunds industriområde
Bild: Solna Stad
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Skytteholm
Planområdets nordligaste del omfattas av
Solnas centrala delar i Skytteholm och
längs med Solnavägen fram till Solna
centrum. Skytteholm hade ända fram till
mitten av 50-talet i huvudsak en småskalig
trähusbebyggelse, området beskrevs som

en slum av många tjänstemän från 50- och
60-talet. Bebyggelsen i Skytteholm och
Hagalund skulle sannolikt med dagens ögon
betraktats som en trädgårdsstad med ett
finmaskigt gatumönster. Skytteholmsfältet
och det område som idag huserar Solna
centrum var tidigare lågt liggande sjöbottnar
och var mycket sanka, de nyttjades också
under en period som soptipp innan de
fylldes igen och bebyggdes under 60- och
70-talet. Stadsplanen för Skytteholm ritades
ursprungligen av Alvar Aalto men reviderades
sedan i många omgångar. Planer på ett
centrum i Solna fanns tidigt och det planerades
ursprungligen för butiker i bottenvåningen
på bostadshus men planerna ändrades senare
för att omfatta en centrumbebyggelse enligt
60-talets snitt. 1965 invigdes centrumet och
1975 öppnades också tunnelbanestationen
Solna centrum (Malmlöf 1988). I och med
öppnandet av Mall of Scandinavia och
utbyggnaden av Arenastaden har dynamiken
i centrala Solna ändrats avsevärt och planer
för en tydligare integration med Skytteholm
pekas ut av kommunen (Solna stad 2016).

Geologiska förutsättningar
Planområdet präglas av Mälardalens
sprickdalslandskap
och
har
stora
höjdskillnader. Många av de äldre delarna
så som Huvudsta, Hagalund och Karolinska
Institutets område är belägna på höjdryggar
med
god
bergtäckning.
Tomteboda,
Skytteholm och Pampas är lågt liggande
områden med lerjord och är delvis sanka.

Lerlagren är däremot inte särskilt djupa och
området vilar på en berggrund av gnejs och
granit. Direkt öster om planområdet löper
Stockholmsåsen och ett stort område av
glacial sand täcker det som idag är Norra
begravningsplatsen (Sveriges Geologiska
Undersökning 2017). Området bedöms ha
goda förutsättningar för tunneldrift i berg.

Befintliga trafiksystem och trafikering
Planområdet upptas idag av några av Sveriges
viktigaste och mest trafikerade trafiksystem,
de utgör viktiga länkar både i de regionala
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och de nationella transportsystemen och
flertalet omfattas av riksintresse för transport.

Pampas / Tomteboda

Solna centrum
Bild: Andreas Hultqvists
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Järnvägar
Ostkustbanan löper i nord-sydlig riktning
genom planområdet och utgör Sveriges
huvudsakliga järnväg för transporter mellan
södra och norra Sverige. Banan börjar vid
Stockholms Centralstation och ansluter till
Norra stambanan i Gävle. Ostkustbanan har
även en bibana via Arlanda flygplats som
heter Arlandabanan. Inom planområdet har
banan hela sex spår, dessa övergår sedan
i dubbelspår på Mälarbanan, och fyrspår
på Ostkustbanan mellan Solna station och
Arlanda. Sommaren 2017 öppnar Citybanan
och kommer att komplettera Ostkustbanan
genom att separera pendeltågstrafiken
från fjärr-, regional- och godståg genom
centrala Stockholm. Citybanan ansluter
till Ostkustbanan vid Tomteboda. I och
med
Citybanans
öppnande
kommer
pendeltågsstationen vid Karlberg att stänga,
men det finns ännu inga beslut fattade om en
eventuell rivning av stationen.
Mälarbanan är en dubbelspårig järnväg som
börjar i Tomteboda där den viker av från
Ostkustbanan och löper mellan Huvudsta och
Skytteholm och genom centrala Sundbyberg.
Banan utgör en mycket viktig länk i det
regionala transportsystemet och passerar
flera av Mälardalens större städer, bland annat
Enköping, Västerås, Arboga och Örebro.
Mälarbanan genomgår just nu en utbyggnad
till fyrspår, utbyggnaden sker etappvis och
är nu färdigutbyggd mellan Kallhäll och
Barkarby. Planering pågår för de delarna av
banan närmast Stockholm. Nya broar har
byggts i Tomteboda och kompletterar de
befintliga broarna som ansluter Mälarbanan
till Stambanan. Broarna är färdigbyggda och
trafikeras men sträckan Huvudsta - Solvalla
utreds ännu för utbyggnad till fyrspår. En
nedgrävning av banan genom Sundbybergs
centrum är beslutad och en överdäckning av
banan och en ny station mellan Huvudsta och
Skytteholm utreds (Solna stad 2015).
Värtabanan som idag endast används för
gods ansluter i till Ostkustbanan vid Karlberg
och har anslutande spår både i söder och norr.
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Banan är överdäckad genom Hagastaden,
går på viadukt över Norrtull och rakt
genom Bellevueparken. Värtabanan ansluter
godshamnarna i Värtan och Frihamnen till det
nationella järnvägsnätet. Banan är enkelspårig
och trafikeras sporadiskt. Trafikverket är
huvudman för banorna och de omfattas av
riksintresse för transport. Samtliga banor som
passerar planområdet är elektrifierade och
är utrustade med fjärrblockering och ATCsystem som möjliggör för säker trafikering
och hög kapacitet. Utöver de trafikerade
banorna upptas planområdet också av den
stora godsbangården i Tomteboda. Postens
verksamhet i Tomteboda upphörde år 2000
och har flyttats till en modern anläggning
i Rosersberg. Idag utnyttjas bangården
sporadiskt
till
uppställningplats
för
godsvagnar. Utöver dessa anläggningar löper
även ett bispår från Tomteboda bangård och
Ostkustbanan som ansluter till Hagalunds
rangerbangård, som är en Sveriges viktigaste
bangårdar för uppställning och underhåll av
tåg.
Pendlingen i Mälarregionen är omfattande
och stora mängder människor pendlar till och
från de större regionkärorna för arbete och
utbildning. Pendlingen har ökat avsevärt de
senaste åren och resandet mellan till exempel
Stockholm och Västerås ökade med över
40% mellan år 2012-2014. På flera ställen
har antalet resenärer ökat med över 200%
sedan 1990 (Mälarrådet 2016). Detta har lett
till att den befintliga järnvägsinfrastrukturen
runt Stockholm är mycket hårt belastad
och i behov av nyinvesteringar. Flera stora
projekt pågår nu för att öka kapaciteten på
järnvägarna runt Stockholm. Planområdet
påverkas av två av dessa. Citybanans
öppnande sommaren 2017 kommer innebära
en fördubbling av antalet avgångar för
Stockholms pendeltåg. När utbyggnaden av
fyrspår är färdig på Mälarbanan kommer
pendeltågen i Stockholm ha fått ett separat
system från övriga fjärr- och regionaltåg, detta
öppnar för ytterligare utökning av trafiken.
Landstingen i Mälardalen (MÄLAB) gick

år 1991 samman och bildade ett gemensamt
regionaltrafikbolag som ansvarar för delar
av regiontrafiken. Regionaltrafiken drivs
av SJ men kommer övergå helt i MÄLABs
regi under varumärket Mälartåg, med egna
tåg och egna biljettsystem som samordnas
med de övriga länstrafikbolagen. Den nya
regionaltrafiken kan liknas vid den som
Öresundståg utför i södra Sverige och i
Danmark. Detta förväntas utgöra en ytterligare
ökning av pendlandet i regionen. Utöver

passagerartrafiken sker också godstransporter
på samtliga banor i planområdet. I Sverige
är transporter av farligt gods tillåtet på alla
järnvägssträckor i järnvägssystemet. Den
bantekniska informationen som redovisats
ovan är sammanställd från källorna (Järnväg.
net 2017) och från Trafikverkets webbsida.

Planområdesgräns
Östkustbanan
Mälarbanan
Värtabana

Järnvägssystemet

Pampas / Tomteboda

Tomteboda godsbangård
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Vägar
Motorvägar

Tre större trafikleder möts i planområdet och
utgör delvis stor barriär i landskapet men
också en mycket viktig länk i det regionala
vägnätet. De nya tunnlarna under Hagastaden
är den senaste delen i en lång rad projekt
som syftar till att färdigställa en ringled
runt Stockholms innerstad. E4/E20 som går
över Essingeleden, Pampaslänken och Norra
länken är de nordliga delarna i ringleden.
Pampaslänken och Norra länken möter
Klarastrandsleden i höjd med Karlberg.
Klarastrandsleden är den nordligaste delen
av Centralleden som utgör en in- och
genomfartsled i Stockholms innerstad.
Huvudman för motorvägarna i planområdet
är trafikverket. E4/E20 utgör en av de primära
transportlederna för farligt gods i Stockholm
och är en viktig länk för försörjningen av
drivmedel. Många av stadens bensinstationer
är lokaliserade kring E4/E20. Farligt gods
och ADR-S transporter är inte tillåtna på
Centralleden då den passerar genom flera
historiska områden samt att Söderledstunneln
inte är dimensionerad för att klara långvarig
brand och har ovanpåliggande bebyggelse
(Länsstyrelsen i Stockholms län 2016).

Större vägar

Utöver motorvägarna i området finns även
två större genomfartsvägar, Solnavägen
och Storgatan i Huvudsta. Solnavägen är en
huvudgata som sträcker sig från Torsgatan i
Vasastan till Råsunda i Solna där den ansluter
till Ulvsundaleden, som i sin tur ansluter
till Huvudstaleden och Huvudstabron.
Solnavägen har idag en trafiksledskaraktär
och var fram till Januari 2016 även
sekundärled för farligt gods. Länsstyrelsen
i Stockholms län beslutade om att ta bort
rekommendationen om sekundärled för
farligt gods på Solnavägen, för att på så
sätt kunna möjliggöra för utbyggnaden av
en tät stadsbebyggelse längs med vägen
(Länsstyrelsen i Stockholms län 2016).
Storgatan i Huvudsta är också en huvudgata
i Solna kommun. Gatan är en stadsgata som
löper igenom ett bostadsområde. Storgatan är
idag mycket hårt trafikerad då den ansluter
till Huvudstaleden och Pampaslänken i
vardera änden. Trafikverket planerar att i
framtiden koppla samman Huvudstaleden
med Pampaslänken via en tunnel under
Huvudsta.

Tunnelbana
Tunnelbanans blåa linje trafikerar området.
Stationen Västra Skogen i Huvudsta
mynnar mot Tomtebodaområdet och är en
förgreningsstations för den blåa linjen. Linje
10 fortsätter västerut mot Hjulsta och har
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även stationen Huvudsta inom planområdets
gränser. Linje 11 förgrenas norrut mot Akalla
och har en station i Solna centrum inom
planområdet. Tunnelbanan går helt i tunnel
inom planområdet.

Planområdesgräns
Klarastrandsleden
E4/E20 Pampaslänken

Pampas / Tomteboda

Vägsystemet

Planområdesgräns
Tunnelbanas blåa linje

Befintliga tunnelbanor
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Planeringsläge
Arbetets planområde upptar en stor del
av Solna kommun och behandlas i många
avseenden i Solnas översiktsplan. I detta arbete
kommer vissa delar av Solnas översiktsplan
bortses från i syftet att utreda alternativa
lösningar till den pragmatiska planering som
kommunen utför. Arbetet syftar till att prova
olika scenarier som varierar från utopistiska
idealsituationer till mer pragmatiska
alternativ med kombinationer av lösningar.
Översiktsplanens
huvuddrag
kommer
utgöra grunderna för det nollalternativ som
presenteras. Utöver Solna kommuns planer
pekar Stockholms kommun ut Klara strand
och Hagastaden som utbyggnadsområden
i samrådshandlingen för ny översiktsplan
(Stockholms stad 2017a), utan att specificera
vad staden avser att göra med platserna.
Stockholms läns landsting (SLL) planerar en
ny bussdepå, i området kring Tomteboda, som
ska serva stadsbussarna. Trafikverket pekar i
Solnas översiktsplan på flertalet riksintressen
för transport i området. De uttrycker även
en vilja om en byggnadsfri zon på 50 meter
från E4/E20 och järnvägarna. Detta medför
att det krävs tillstånd från länsstyrelsen
för att utanför detaljplan utfärda bygglov
och uppföra byggnader, tillbyggnader eller
andra anläggningar som kan försämra
trafiksäkerheten i området (Solna stad
2016). Dessa förutsättningar kommer
främst att behandlas inom nollalternativet.
Luftfartsverket redovisar i översiktsplanen
att det föreligger ett riksintresse för luftfarten
över planområdet som begränsar bebyggelse
till +59.56 meter över havet, detta för att inte
påverka flygtrafiken till och från Bromma
flygplats (Solna stad 2016).
SLL planerar även att bygga en ny
tunnelbanelinje
från
Odenplan
till
Arenastaden med två stationer inom
planområdet. En i Hagastaden och en i
Hagalund med uppgångar på vardera sida av
stambanan (Stockholms läns landsting 2017).
Solna kommun pekar på en utbyggd
Huvudstaled i tunnel som en förutsättning
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för ökat bostadsbyggande i Huvudsta
(Solna stad 2016). I en rapport från 2005
redovisar Tyréns på uppdrag av bland andra
Vägverket och Solna kommun förslag på en
tunnelanslutning i Pampas, för den tunnel
som planeras under Huvudsta. Rapporten
redovisar även en föreslagen länk mellan
Pampaslänken och E4 i höjd med Haga
norra (Tyréns 2005). Då ingen ytterligare
information om en E4-länk har kunnat hittas
kommer den bortses från i planförslagen.
Huvudstaledstunneln kommer däremot att
behandlas utifrån Tyréns underlag.
Solna stad har pågående planläggning i flera av
planens delområden. Planläggningen varierar
mycket i skede och omfattning och kommer
inkorporeras i planerna där det bedöms
finnas tillräckligt genomarbetade förslag
som redovisats offentligt. Planförfattarna
tar sig däremot friheten att frångå från
pågående planläggning där det bedöms vara
nödvändigt för att redovisa de möjligheter
som en förändring i trafiksystemen skulle
medföra. Kommunen redovisar en rad
ställningstaganden i översiktsplanen och
i projekt som redovisas på kommunens
hemsida (Solna stad 2017). En övergripande
redogörelse för de delar av planen som
påverkas följer nedan:

Karolinska Institutet

Området planeras att fortsätta utvecklas
som ett campusområde för Karolinska
Institutet och de övriga lärosäten som
finns på platsen. Ytterligare forskning- och
institutionsbyggnader planeras längs med
Solnavägen.

Tomteboda

Det planeras i huvudsak för ytterligare
utbyggnader av trafiksystemen i området
samt en ny bussdepå.

Pampas

I området Ingenting i norra Pampas byggs just
nu 750 lägenheter och ca 48 000 m² kontor
och andra lokaler. Den nya bebyggelsen, och

Illustration ur samrådsunderlag för detaljplan för ny bussdepå

Huvudsta

Solna stad pekar ut Huvudsta som
ett
av
kommunens
huvudsakliga
utbyggnadsområden och planerar för en
större förtätning av stadsdelen genom
kompletteringsbebyggelse
inom
den
befintliga strukturen. En Huvudstaled i
tunnel beskriv som en förutsättning för en
framtida förtätning. Kommunen framför
också viljan att bygga en pendeltågsstation
i Huvudsta samt att komplettera Västra
Skogens tunnelbanestation med en ytterligare
uppgång mot Pampas.

Skytteholm / Solna centrum

I Skytteholm och Solna centrum planerar
kommunen att komplettera bebyggelsen på
flertalet ställen, i huvudsak kring platsen
där Råsunda Fotbollstadion tidigare stod.
De delar av Skytteholm som ingår i arbetets
planområde påverkas mestadels av en
planerad bebyggelse som presenterades
i lokalpressen (Mitt i Solna 2017). Den
redovisade bebyggelse nämns inte i någon
kommunal källa som publicerats i skrivande
stund men kommer trots det nyttjas i samtliga
förslag då de ligger helt i linje med det
gestaltningsprogram som ligger till grund för
förslagsframställningen.

Pampas / Tomteboda

den som planeras, kommer att inkorporeras
i samtliga planförslag och redovisas som
planerad bebyggelse.

Hagalunds industriområde

I och med att en ny tunnelbanestation
planeras i området så har Solna stad uttryckt
viljan att komplettera arbetsplatsområdet
med både bostäder och nya verksamheter.
Ambitionen finns att området ska kunna
inrymma kulturella verksamheter.
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Platsinventering
Den första och andra maj 2017 gjordes
ett platsbesök i planområdet. Samtliga
delområden inventerades i detalj genom
att besöka platserna och röra sig mellan
delområdena till fots, i bil och med
kollektivtrafiken. Inventeringen byggde
i huvudsak på att undersöka de olika
typologierna och stadsbilderna i området,
stråk och kopplingar mellan delområdena
och den övriga staden, samt att på ett
övergripande plan få en känsla för hur platsen
upplevs genom att vistas i den. Ett flertal
viktiga observationer gjordes som kom att
bli tongivande i förslagsframställningen. Den
viktigaste var insikten om hur få passager
det finns mellan Solna och Vasastan. Utöver
Barnhusbron och Sankt Eriksbron, som
passerar över planområdet men inte ger
någon tillgång till det, finns det idag bara två
kopplingar mellan Solna och Vasastan. Den
första ligger i Rörstrandsgatans förlängning
och utgörs av en gångtunnel under stambanan
och sedan en gångbro över Klarastrandsleden
som angör direkt till Slottsområdet i Karlberg.
Den andra möjliga passagen utgörs av
Solnavägen som passerar stambanan norr om
Tomteboda. Passagen vid Karlberg ansluter
direkt till det mycket populära gång- och
cykelstråket längs med Karlbergskanalen,
Ulvsundsundasjöns norra strand (via Pampas
marina), Bällstaviken och Bällstaån, där den
passerar centrala Sundbyberg, Annedal och
Solvalla. Stråket ses som en viktig cykelled
för boende i närområdet men ansluter även
i förlängningen till Bromma och Järvafältet.
Passagen vid Karlberg ansluter till en
gång- och cykelförbindelse som sträcker
sig norr om Slottsområdet och löper under
Pampaslänken för att sedan ansluta till
Huvudsta via trafikplatsen söder om Postnord
huvudkontor.
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En annan viktig iakttagelse var hur lite
människor som rörde sig mellan stadsdelarna
via den norra gångpassagen eller gåendes
via
Solnavägen.
Passagerna
kändes
ogästvänliga och krävde långa promenader
genom områden som helt dominerades av
en snabb och bullrig biltrafik. En aspekt som
diskuterades var hur de centrala delarna av
planområdet till synes aldrig upplevdes av
de som bor i närområdet. Passager sker i
huvudsak med bil ovanför planområdet eller
med tåg och tunnelbana under planområdet.
Det var intressant att tänka sig hur den
framtida pendeltågsstationen vid Odenplan
kommer att ge intrycket av att röra sig från
en innerstadsmiljö i Vasastan till en annan
i Sundbyberg på några få minuter och helt
missa det enorma området som ligger mellan
dessa. Transporterna mellan områdena är
mycket effektiva och oavsett fordon så går
resan på ett fåtal minuter medan en promenad
skulle ta en dryg halvtimme i ensliga och
bullriga miljöer. Det föreligger till synes en
tidsrymdsaspekt i hur området upplevs, det är
väldigt stort och ligger mycket centralt men
upplevs kanske sällan som så stort av de som
dagligen passerar det.
Inventeringen av Skytteholm, Huvudsta
och Karolinska institutets område gjordes
i huvudsak genom att röra sig längs med
de större vägarna, som gav intrycket av en
intensiv trafikmiljö med mycket fordon i
rörelse och höga hastigheter. Avstickare
gjordes in i exempelvis Hagalunds
industriområde och på Armégatan i Huvudsta,
där det blev ett lägre tempo i trafiken och
bullernivåerna sjönk.

Pampas / Tomteboda

Postnords huvudkontor vid övre Pampas

Under Pampaslänken intill Tomteboda godsbangård
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5

Stadsbild

Rumsliga analyser
Norrmalm / Vasastan

I
planområdets
södra
ände
ligger
Centralstationen med sin delvis överdäckade
bangård som avlutas vid Kungsbron.
Cityterminalen sträcker sig över spårområdet
och utgör en stor volym om 7-8 våningar och
har en serie sammanhängande huskroppar
som bildar en 250 meter lång barriär
mellan järnvägen och City. Bebyggelsen
direkt norr om Kungsbron präglas av en
liknande karaktär av skärmbilder som
skiljer spårområdet från kvarteren på
Norrmalm. Bebyggelsen ligger mycket nära
spårområdet: Clarions stora Hotel Sign ligger
med sin vägg i direkt anslutning till järnvägen
och tågen passerar endast någon meter
ifrån fasaden. Längs med Torsgatan följer
ytterligare bebyggelse längs järnvägen med
kontor närmast järnvägen och bostäder mot
gatan. Bebyggelsen fram till Barnhusbron
har en enhetlig skala om 6-7 våningar.
Efter Barnhusbron är Torsgatan öppen mot
järnvägen och domineras av Stockholms
Vattens och Avfalls kontorsbyggnad.
En mindre öppning i bebyggelsen längs
Torsgatan utgörs av Sabbatsbergsparken,
parken leder vidare till Sabbatsbergs Sjukhus
och Vasaparken. Tillsammans utgör de ett
uppbrott i övrigt täta stenstadsbebyggelsen.

Ur Stenstadens gatumiljöer
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Sjukhusområdet vid Sabbatsberg utgörs
av större institutionsbyggnader från 60och 70-talet. Området intill järnvägen från
Torsgatan vid Sabbatsberg till Atlastäppan
utgörs helt av Bonniers stora kontorskomplex
med kontorsbyggnader om 6-8 våningar
mot järnvägen och ett punkthus om 17
våningar mot gatan. Under Sankt Eriksbron
börjar Atlasmuren som tar upp en ordentlig
höjning av terrängen mellan järnvägen och
stadskvarteren i Vasastan. Bebyggelsen håller
6-7 våningar men ökningen i markhöjd är stor
och vid Karlbergs station är höjdskillnaden
mellan järnvägen och Norrbackagatan över
8 meter. Efter Karlberg och passagen under
järnvägen vid Rörstrandsgatan fortsätter
den höga muren och når en höjd på 23,7
meter vid Rörstrandsgatans krön. Skillnaden
mellan Järnvägens nivå och gatuplanet
vid Rörstrandsgatan är där över 12 meter.
Gatubredden i området varierar inte nämnvärt
utan är generellt 18 meter, det enda riktiga
undantaget är Karlbergsvägen som avslutas i
bron över till Karolinska institutets område.
Karlbergsvägen håller 30 meters bredd och
är en fyrfilig gata med en rejäl förgårdsmark
framför fastigheterna. Gatan är rikt planterad
med välvuxna träd och lummiga förgårdar.

Stadsbild

Karlbegsvägen

Rörstrandsgatans förlängning och Atlasmuren
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Hagastaden / Karolinska Institutet
I Hagastaden sker en större skalförskjutning
där bebyggelsen planeras till mellan 9-12
våningar och med gatubredder på så lite som
10 meter. Nya Karolinska Sjukhuset (NKS)
utgör en massiv volym med 11 våningar
och en längd på 270 meter. Bebyggelsen
längs med Solnavägen har en liknande skala
närmast NKS, men avtar norr om Karolinska

vägen där en stadsradhusbebyggelse sträcker
sig längs med vägens östra sida och vetter
mot Norra begravningsplatsen. På den västra
sidan sträcker sig en skogsbevuxen höjdrygg
som delvis är bebyggd med student- och
forskarbostäder i en serie skivhus placerade
i ett sicksack mönster.

Ur gestaltningsprogrammet för detaljplaneläggningen av Hagastaden
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Stadsbild

Visionsbild av nytt hotell intill NKS
Bild: Reflex Arkitekter

Solnavägen mot Hagastaden
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Hagalunds industriområde

Mellan
norra
begravningsplatsen
och
stambanan
angör
Hagalunds
Industriområde Solnavägen och präglas
av en industribebyggelse i tegel om cirka
4 våningar som är inplacerad i ett tydligt
rutnät som skapar småskaliga stadsgator med
trädplantering och gräsytor framför vissa
byggnader.

Skytteholm

Solnavägens sträckning mellan stambanan
och Frösundalänken präglas av Solnavägens
breda trafiksystem. Vägen ligger i en
dalsänka med höjdryggar på vardera sida.
Hannebergshöjden är en tydlig punkt i
landskapet med sin topp på 36 meter över
havet och sina punkthus om 6 våningar.
Landskapet blir något flackare vid Solna
centrum där den stora centrumbebyggelsen
övertar blickfånget. Solnas stadshus är med
sina 17 våningar är ett tydligt landmärke bland
de övriga höga punkthusen. På östra sidan
av Solnavägen ligger skivhusbebyggelsen
på Västra vägen där de 10 våningar höga
husen ligger i en brant och ger intryck av
att vara ännu högre. I Solnavägens fond på
platsen där Råsunda Fotbollstadion tidigare
låg byggs det ett nytt kontorskomplex på
9-12 våningar som ska inrymma Telenors
nya huvudkontor. Skalan på bebyggelsen i
Skytteholm är generellt sett stor med större
grön- och trafikytor mellan byggnaderna.

Huvudsta

Strukturen i Huvudsta liknar den i
Skytteholm men med en äldre 50-tals
bebyggelse i 4-7 våningar som vänder sig mot
Huvudstagatan och ramar in gaturummet.
Den övriga bebyggelsen i Huvudsta består
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i huvudsak av skiv- och punkthus i 10-12
våningar. Gatumiljön är öppen med större
parkeringsytor och generösa grönytor
som skapar stråk mot Ulvsundasjöns
rekreationsområden. Området Ingenting
intill Mälarbanan utgörs av en parkmiljö
på Statens Bakteriologiska Laboratoriums
område. På höjden över Godsbangården
tornar Säkerhetspolisens nya kontorshus,
som utgörs av en större sammanhållen
byggnadsvolym om 6 våningar. I områdets
södra del pågår nybyggnation av bostadshus i
5-6 våningar samt ett högre punkthus.

Pampas / Tomteboda

På höjden söder om Säkerhetspolisens nya
byggnad ligger Postnords huvudkontor
“Arken” som med sin längd på 170 meter
och sina 9 våningar bildar en monumental
volym som är synlig från långt håll. Arken
tornar över ett öppet trafiklandskap med
vida ytor av gräs och vägar som bildar ett
svårpasserat gärde, där gående och cyklister
leds genom gångtunnlar under trafiklederna.
Trafiklandskapet sträcker sig ned i en
dalgång som sluttar mot Ulvsunda sjön och
Pampas Marina. På den östra höjdryggen
löper Pampaslänkens på- och avfartsramper,
på den västra sträcker sig ett skogsparti upp
mot punkthusen i Huvudsta. Dalgången
upptas av Ekelundsvägen som har en bred
körbana och trafikseparerade cykel- och
gångvägar. Trafiken håller hög hastighet
och längs med Ekelundsvägen sträcker sig
en lång kontorsfastighet med en tillhörande
parkeringsplats.
Parkeringsplatsen
används delvis som uppställningsplats för
arbetsmaskiner.

Hagalunds industriområde

Solna centrum mot Solnavägen

Ny bebyggelse på platsen där
Råsunda fotbollsstadion stod

Stadsbild

Huvudsta

Tomteboda godsbangård
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Stråk och rörelser
Planområdet passeras av tre stråk, utöver
de järnvägar och trafikleder som skär rakt
igenom området. Solnavägen utgör länken
mellan innerstaden och Solna, den kopplar
Solna centrum och Råsunda direkt till Norra
bantorget via sin förlängning på Torsgatan.
Den är en tydligt integrerad del av det lokala
gatunätet och står just nu under en omfattande
omdaning för att skapa en gemensam
innerstadsmiljö längs hela sin sträckning.
Stråket längs med Karlbergskanalen och
Ulvsundasjön är den närmaste och snabbaste
vägen för cyklister och gående från alla
områden norr om Ulvsundasjön och längs
med Bällstaån. Stråket har skurits av från dess

direkta kontakt till Rörstrandsgatan genom
den smala och mörka tunneln under stambanan
och den långa gångbron som behövs passeras
för att nå över Klarastrandsleden. Det tredje
stråket är ett som sträcker sig från Huvudsta
till gångbron vid stambanan och upplevs
som ett nedprioriterat stråk. Det sträcker
sig mellan Slottsparkens höga stängsel och
Terminalvägen, gångvägen fortsätter under
Pampaslänkens broar och övergår i en
grusgång längs med Tomtebodaterminalen.
Efter terminalen går vägen genom en
parkmiljö och ansluter mot cykelvägarna
nedanför Arken.

Kvaliteér i området
De kvalitér som området erbjuder idag är i
huvudsak kopplade till rekreation och fritid.
Pampas Marina är en stor hamn för fritidsbåtar.
Där inhyses även ett antal föreningar för
veteranfartyg. Stråket längst med Karlberg
och Ulvsundasjön kantas av flera slott och
herrgårdar med tillhörande ridskola med
stall och hagar samt ett större bad med
utomhusbassäng. Det ligger även en större
kajakuthyrning vid Karlbergskanalens utlopp
och vattenvägarna intill området nyttjas
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flitigt under sommarhalvåret. Områdets
norra delar och dalsidan upp mot Huvudsta
är bevuxna vuxen med löv och ädelträd och
är mycket natursköna. Karlbergs slottspark är
uppskattad för både promenader och träning
och har ett flertal olika träningsanläggningar.
Slottsparken är Försvarsmaktens område och
innefattas av det skyddsobjekt som omfattar
området. Det medför att parken stänger på
kvällarna.

Stadsbild

Viktiga stråk i området

Pampas marina
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6

Resultat

Gestaltningsprogram
Ställningstagande

Planen utgår ifrån Solnas och Stockholms
respektive översiktsplaner och de visioner
som de framställt. Städernas visioner är i
sina huvuddrag mycket samstämmiga och
båda uttrycker en vilja att länka samman
stadsdelarna, bryta upp stadens barriärer och
skapa täta och varierade stadsmiljöer.
		
Ur Stockholms översiktsplan
“En förutsättning för en socialt sammanhållen stad är att människor från olika
stadsdelar
och med olika bakgrund rör sig i samma
offentliga miljöer och ser varandra
i vardagen. Dessa mänskliga möten
skapar inte bara en levande och intressant stad. De har också betydelse för
samhörighet och förståelse och motverkar utanförskap i samhället. Stockholm
har en struktur där många stadsdelar ligger avskilda med svaga kopplingar till
omgivningen. De kan vara omgivna av
trafikbarriärer och otrygga baksidor eller
ha en topografi som skapar avstånd. En
angelägen uppgift för stadsbyggandet
är att göra strukturella förändringar som
motverkar de begränsningar som finns i
stadsstrukturen och skapa förutsättningar för en mer sammanhängande stad.”
(Stockholms stad 2017a s.20)
Ur Solnas översiktsplan		
“Ambitionen i planeringen är att försöka
minska barriärer, skapa nya kopplingar
och länka ihop de olika stadsdelarna i
Solna för att skapa en bättre och mer
sammanhållen stad.”
“Inriktningen är att skapa en tät
stadsstruktur med en varierad bebyggelse, som består av en blandning av
bostäder, arbetsplatser och olika typer
av service, kultur och upplevelser. Det
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skapar i sin tur tryggare stadsmiljöer
då människor är närvarande under stora
delar av dygnet. Ambitionen är att skapa
förutsättningar för ett tillgängligt serviceutbud i hela staden.”
(Solna stad 2016 s.27)
Arbetets utgångspunkt är att förslagen ska
harmonisera med de båda kommunernas
visioner och utreda alternativ som ligger i
linje med den uttryckta politiska viljan från
respektive kommunledning.

Vision

Målet med planläggningen av området är
att skapa en sammanhållen stadsväv som
binder samman Stockholms innerstad med
Solna och Sundbyberg och i förlängningen
även Järvafältet. Förslagen ska även bryta
de barriärer som skapas av trafiksystemen
och ge tillgång till platser och stråk som idag
inte kan nås av stadens medborgare. Den nya
strukturen ska till sin form likna innerstadens
och olika funktioner ska fördelas så att
stadsdelen befolkas under dygnets alla
timmar.

Styrdokument

Planoch
gestaltningsprogram
för
Hagastaden (Stockholms stad 2015b)
och Slakthusområdet (Stockholms stad
2017b) kommer att ligga till grund för
de gestaltningsprinciper som används för
planförslagen. Valet av underlag bygger på
att de båda är sentida och aktuella, de hanterar
ny, storskalig bebyggelse i trafikintensiva
miljöer och varsamt bevarande i känsliga
kulturmiljöer. Båda programmen hanterar
tät och omfattande bebyggelse i miljöer som
redan är bebyggda. Programmen utgör en bas
för den skala och gestaltning som används
i förslagen. Samt inspiration för hur frågor
som grönstruktur och trafikmiljöer hanteras.

Bevarande

Trafik / Kommunikation

Förslagen ska ta hänsyn till miljöer med
kulturhistoriskt värde, som finns inom
planområdet, samtidigt som områden med
bevarandevärde ska kunna integreras i den
föreslagna stadsmiljön. Planområdet sträcker
sig över flera olika stadsdelar inom Solna och
Stockholms stad, där de olika områdena har
varierande karaktärsdrag. Gestaltning av ny
bebyggelse i anslutning till en angränsande
stadsdel bör göras med hänsyn till den
befintliga stadsdelens karaktärsdrag och
utformning.

Den nya bebyggelsen förväntas kunna
försörjas av den befintliga kollektivtrafikens
Blåa linje och den nya planerade Gula linjen
med stationer i Västra Skogen, Hagastaden
och Hagalund. All ny bebyggelse inom
planområdet kommer, på sin höjd, vara
800 meter från närmsta tunnelbanestation.
Den ökande biltrafiken som en utbyggnad
av planområdet ofrånkomligen skulle leda
till, bedöms kunna hanteras i det befintliga
vägsystemet, samt de planerade tilläggen.
Det goda kollektivtrafikläget i staden och den
mycket centrala positionen i länet förväntas
dessutom leda till ett minskat bilbehov för
boende i området. Parkeringsbehov kommer
att lösas genom garage i källarplan eller
parkeringshus, ingen ytparkering kommer
förekomma utöver en viss kantstensparkering.
Kompletterande stadsbusstrafik kommer ske
längs de planerade huvudstråken.

Strandpromenaden längs med Karlbergssjöns
norra strand, Karlbergs slott och slottsparken
anses vara av kulturhistoriskt och
rekreationsmässigt värde inom planområdet.
Det är därför viktigt att områdets koppling
till omkringliggande stadsdelar förbättras,
då de idag anses vara undermåliga.
Norra begravningsplatsen som anknyter
till planområdet i norr är även den av
kulturhistoriskt värde för staden och ska
därför tas i hänsyn vid planläggning av
närliggande områden.

Resultat
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Kollektivtrafiktillgång, 800m radie från tunnelbanan
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Principer för förslagen
Park

Förslagen ska där det anses möjligt givet trafiksystemens utformning,
sammanlänka stadsdelarna genom att skapa gröna korridorer i
bebyggelsen och länka samman de större parkerna i närområdet.
De befintliga stråken i området ska stärkas och kopplas samman
med Hagastadens parkstråk som i sin tur leder till Hagaparken,
Bellevueparken och Nationalstadsparken. De gröna korridorerna ska
ge friytor för rekreation och lek samtidigt som de utgör huvudleder
för cykel- och gångstråk. De gröna korridorerna ska även inkorporera
dagvattenlösningar i gestaltningen där exempelvis torra ängar ska
kunna översvämmas vid ihållande regn.

Gator

Ett system av gator utformas så att innerstadens struktur utökas
och kopplas samman med gatunätet i Huvudsta och Skytteholm.
Karlbergsvägen blir den primära anslutningspunkten mot innerstadens
gatunät. Där det är möjligt kommer vägen även bindas samman med
Solnavägen och Armégatan i Huvudsta. Det gatunät som utformas
kommer vara finmaskigare än det av Vasastan och innehålla smalare,
bilfria gator som ska utgöra alternativa stråk till bilgatorna i området.

Torg och friytor

Den yta i Pampas och Tomteboda som står inför den största
utbyggnaden saknar idag stationer för kollektivtrafiken och givna
målpunkter i stadsstrukturen. Nya torg kommer utformas där de större
gatorna möts för att ge bytesplatser för kollektivtrafik. I anslutning
till bilfria gator och luckor i strukturen kommer mindre parkrum
upprättas för att ge närbelägna möjligheter till rekreationsområden
för de boende.
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Ny torganlägging vid Odenplan

Promenadstråk
Uteserveringar

Cyke

Huvudg

Park

Uteserveringar
Cykelstråk

Princip för park bredd 35-85 m

Körbana m parkering

elstråk

Körbana m parkering
Trottoar

Cykelstråk
Trottoar

Gata 18 m

Park och
uteserveringsstråk

Park och
uteserveringsstråk

Bilfri gata18 m

Resultat

gata 30 m

Trottoar

Uteserveringar
Cykelstråk

Axel Landquists park
Bild: Stockholms stad
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n

Hotellgatan

Stadshusgången

Solna Torg

Identifierade principer som används för gestaltande av
planförslag:

n

Centralväge

Solnaplan

Skytteholmsvägen

Solnaplan

Stockholms länsstyrelses rekommenderade riskavstånd
Stockholms stads kvalitetsmål för bullervärden
Utbyggd Huvudstatunnel
Ny bussdepå enligt gällande plan
Bibehållen trafikinfrastruktur

bergsg

Sagag

atan

Hanne

Huvudstagatan

-

Sundbybergsvägen

Sundbybergsvägen

Det första planförslaget är ett nollalternativ där det
uppskattas vad som rimligt kan komma att göras inom
planområdet ur ett planeringsperspektiv, de närmsta åren.
Detta förslag har tagits fram genom att analysera befintliga
planförslag, utredningar och andra relevanta dokument som
kan peka på en riktning för platsens framtida användning.

Järnvägsgatan

Bangatan

Lundag
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Kap
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Huvudstaga
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sgat
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stagat
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Äng

Huvud

I nollalternativet kommer det i området runt Tomteboda, i linje med den
aktuella detaljplanen för platsen uppföras en bussdepå. Stockholms
Lokaltrafik (SL) kommer att använda Tomtebodaterminalen med
omnejd som ett ersättningsläge för den befintliga bussdepån i
Hornsberg, där Stockholms stad vill använda marken för annat.
Postens verksamhet i Tomtebodaterminalen är sedan år 2014 helt
flyttad till Rosersberg. Den planerade bussdepån ska kunna inrymma
cirka 240 bussar (Stockholms läns landsting 2017).

Wib

om
s väg

Emmylundsvägen

Armégatan

De planer som finns på Huvudstatunneln kommer att vara en del
av nollalternativet, där Pampaslänken och Karlberg kopplas ihop
med Huvudstaleden genom en bergtunnel under Huvudsta. Tunneln
byggs i syftet att avlasta den trafik som idag går genom Huvudstaområdet och i förlängningen skapa möjlighet att förtäta Huvudsta,
även Frösundaleden och Solnavägen kommer i förlängningen avlastas
genom byggnationen av Huvudstatunneln.

Jo

gs

väg

ber

an

En

Joh

Solnavägen är i nollalternativet utbyggd enligt de planer som finns på
att förvandla genomfartsleden till en ny stadsgata. Trafikhastigheten
på gatan kommer att vara 40 km/h och kantas av ny bostadsbebyggelse
på både den norra och södra sidan.
Ulvsundasjön

Klarastrandsleden kommer att förbli en genomfartsled. Inga planer för
förändring av området finns. I utredningen Trafikbuller och Planering
IV från 2012 där bland annat Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms
stad och Miljöförvaltningen deltog, utarbetades bland annat en viss
praxis gällande trafikbuller och planering genom att utreda lagar
och förordningar, därefter sammanfattades ett antal kvalitetsmål
(Stockholms stad 2017c). Nollalternativet syftar till att uppfylla
dessa kraven genom att bullerdämpa befintliga och nya vägsystem
samt att bullerskydda bebyggelsen i den grad som anses möjligt inom
planområdet.
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Teckenförklaring
- Planerad bebyggelse
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“Planerad bebyggelse”
avser planer som befinner sig
i något skede av planläggning
inom kommunen eller är
föreslagen av annan aktör än
planförfattarna. Övrig ny
bebyggelse eller anläggning
förslås av planförfattarna.
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•
•
•

•
•

30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus
45 dB(A) maximalnivå inomhus
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus
vid fasad, balkong, uteplats och
rekreationsytor i tätbebyggelse
40 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid
bostadens tysta sida.
70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid
fasad, balkong och uteplats

upp för omgivningsbuller. Metoder och
åtgärder som används kan vara till exempel:
•
•
•
•
•

Genom att använda bullerreducerande
hjälpmedel och metoder, uppskattas det att
ny bebyggelse kan uppföras på de platser
där det föreslås i planförslaget, och samtidigt
tillfredsställa de kvalitetsmål som har satts

84

Hastighetssänkning av olika vägsträckor.
Förbud av tung trafik på vissa gator.
Bullerdämpande
beläggning
som
vägunderlag.
Bullerdämpande fasadmaterial och
bullerdämpande fönster i ny bebyggelse.
Bulleravskärmning för aktiva väg- och
spårsystem.

Nollalternativet förhåller sig till de riktlinjer
om skyddsavstånd för transportleder
för farligt gods, som rekommenderas av
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Stockholms Länsstyrelses i deras
rapport Riktlinjer för planläggning
intill vägar och järnvägar där
det transporteras farligt gods.
Stockholms
länsstyrelses
rekommenderade riktlinjer visas
på sidan 84.
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25 meter byggnadsfritt område bör
finnas närmast transportleden, för
att riskminimera i fall förknippade
med avåkningar och olyckor med
farligt gods. Bostadsbebyggelse
närmare än 75 meter från väg
där det transporteras farligt gods
bör undvikas, och 40 meter i fall
för tät kontorsbebyggelse. Det
kan uppkomma krav av speciell
utformning av bebyggelse även
ifall dessa riktlinjer följs.
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Identifierade principer som används för gestaltande av
planförslag:

n

Centralväge

Solnaplan

Skytteholmsvägen

Solnaplan

Stockholms stads kvalitetsmål för bullervärden
Utbyggd Huvudstatunnel
Ny bussdepå
Bibehållen trafikinfrastruktur
Bebyggelse i anslutning till transportinfrastruktur
Utvecklad varuhantering

bergsg

Sagag
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Hanne

Huvudstagatan

-

Sundbybergsvägen

Sundbybergsvägen

I transportnodsförslaget utvecklas platsens befintliga
funktioner inom varutransporter, postterminalen och
bangården ersätts med en modern kombiterminal med
hantering av containrar. En bussdepå av samma storlek som
i nollalternativet föreslås på en ny plats inom planområdet.
Befintliga
trafiksystem
behålls
och
bullerskyddas.
Huvudstatunneln byggs ut likt nollalternativet. Förslagets
fokus ligger på lokal varuhantering för regionens norra
delar och kompletterar terminalerna i Årsta och Rosersberg.

Järnvägsgatan

Bangatan

tan

sga

ing
ent

Ing

kär

Äng
n

ata

rsg
n

ata

ellg

Kap

atan

terig

Huvudstaga

tan

Infan

an

sgat

kärr

Huvud

stagat

an

Äng

om
s väg

Emmylundsvägen

Armégatan

Wib

Kontorsbebyggelse intill tättrafikerad motorled föreslås i
transportnodsförslaget, som också ska fungera som skydd
mot en bakomliggande bostadsbebyggelse. Likt kvarteret
Lustgården 14, på Kungsholmen i Stockholm föreslås det att
man uppför kontorsbebyggelse parallellt med Pampaslänken. I
transportnodsförslaget, likt nollalternativet försöker förslaget förhålla
sig till de riktlinjer som satts upp av Stockholms länsstyrelse, för
planering intill vägar och järnvägar med farligt gods. Men genom
att använda sig av bland annat sprängsäkra fasader och att lägga
lagerlokaler närmast de utsatta vägarna, görs ett försök att pressa
riktlinjerna i den mån som anses vara rimligt. Godshanteringen
i Tomteboda kommer att ges utrymme för vidare utveckling av
verksamheten med fyra nya omlastningsspår och nya rälsgående
kranar som effektiviserar hanteringen av containrar och gods. Större
partihallar byggs för att kunna hantera exempelvis färskvaror och
paketgods.
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Stadshusgången

Solna Torg

Identifierade principer som används för gestaltande av
planförslag:

T

n

Centralväge

Solnaplan

Skytteholmsvägen

Solnaplan

Stockholms stads kvalitetsmål för bullervärden
Utbyggd Huvudstatunnel
Omdaning av motortrafikled
Flytt av motortrafikled
Nya passager under järnväg

bergsg
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Hanne

Huvudstagatan

-

Sundbybergsvägen

Sundbybergsvägen

Highway
removalförslaget
är
baserat
på
stora
omstruktureringar av transportinfrastrukturen i området.
Klarastrandsleden som idag är en genomfartsväg med två
körfält, kommer i planförslaget läggas i tunnel. Det vattennära
läget kommer istället att utnyttjas för nybebyggelse av
bostäder.
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Highway removalförslaget syftar även till att utnyttja markytan
under Östkustbanans järnvägsspår vid Klarastrandsleden, för att
skapa kopplingar mellan den nya bebyggelsen vid Karlbergssjön och
Vasastan, men skulle också kunna utnyttjas för verksamhetslokaler.
Ett exempel på ett liknande projekt är Railway Arches, London, där
mark under järnvägsspåren har kommit till att bli populära platser
för kontor, butiker och restauranger. Ett annat är Ameya-Yokocho,
Japan där butiker och restauranger har lokaliserats under de upphöjda
järnvägsspåren och genom åren skapat en av närområdets mest
populära marknadsgator. E4 och E20 som utgör Pampaslänken,
kommer att läggas i tunnel mellan Kungsholmen och Hagastaden,
detta för att kunna tillgängliggöra markyta för tät stadsbebyggelse
mellan Solna centrum och Karlbergs slottspark.
Tomteboda godsbangård kommer att rivas i samma syfte som flytten
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Stambanan

Nya fastig

1. Förlängning av Karlbergsvägen under stambanan
av E4/E20, för att kunna utnyttja mark åt stadsbebyggelse.
Trafikverket gav år 2011 ut en rapport, Tomteboda bangård
- framtida användning, där de konstaterar att bangården är
tillsammans med Älvsjö godsbangård de två huvudpunkterna
för godstrafiken i Stockholmsområdet. När rapporten utgavs så
utgick det i snitt 29 tåg om dagen från Tomteboda godsbangård,
8 av dessa var posttåg. Nu när har Posten flyttat verksamhet till
Rosersberg har utnyttjandet av godsbangården minskat kraftigt,
men anses fortfarande av stor betydelse. Tomteboda godsbangård
är utpekad som riksintresse och pekas ut som att vara “en
viktig godsbangård i Stockholmsområdet med anslutning till
kombiterminal” (Trafikverket 2011). Det föreslås att en ny
godsbangård byggs för att ersätta Tomteboda godsbangård, men
på en inte lika central plats i staden.
Istället för att utnyttja stora markytor vid Tomtebodas
postterminal som bussdepå, föreslås det att bussdepån kommer
att inkorporeras i stadsmiljön likt Fredriksdals bussdepå.
Fredriksdals bussdepån är lokaliserad centralt i området
Hammarby Sjöstad, men är inte synlig för förbipasserande då den
skyms av annan kontors- och bostadsbebyggelse. Fredriksdals
bussdepå har plats att ställa 140 bussar i sitt garage, men har
också utrymme för verkstäder och tvätthallar där de kan servas
regelbundet.

Gunnar
Asplunds Allé

Bu

2. Ny placering för bus
och Skytteholm

Tomteboda postterminal kommer att rivas i Highway
removalförslaget. Då Posten inte längre utnyttjar terminalen
efter sin verksamhetsflytt och idéerna om att utnyttja delar
av terminalen till bussdepå inte finns med i planförslaget,
postterminalen rivs istället för att ge plats åt ny bebyggelse. I
förslaget skapas en buffert på minst 10 meter mellan Järnvägen
och den nya bebyggelsen. Detta är lika de lösningar som finns på
andra platser intill Östkustbanan, exempelvis Bonniers kontor
eller Clarion Sign hotell vid Norra bantorget. Även en större
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En ny bussdepå byggs i Fr
Bild: Skanska

Tomtebodaplan

gheter

ussdepå

Mälarbanan

Skytteholm

redriksdal och integreras i kvartersstrukturen

Resultat

ssdepå intill Mälarbanan mellan Ingenting
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buffert på uppåt 25 meter skulle fungera utan
att förslaget påverkas nämnvärt. Landstingets
rekommendationer om 75 meter kan däremot
få mycket stora effekter på planen och flera
kvarter skulle få stryka på foten.
En viktig princip som nyttjas i förslaget är
att riskbenägna verksamheter samordnas.
Bussdepån med sin bränslehantering
läggs intill järnvägen och bebyggelse
utformas som en fysisk barriär mellan
riskbenägenverksamhet och omgivningen.

skapa en av få kontakter mellan innerstaden
och områdena väster om Järnvägen. Det stråk
som frigörs när Klarastrandsleden förläggs i
tunnel föreslås kompletteras med lokaler
under järnvägen där exempelvis restauranger
och barer skulle kunna inrymmas. På grund
av den bullriga miljön i området skulle till
exempel livemusik kunna spelas i området
utan att dagens bullernivåer överskrids. Detta
tillägg skulle kunna utgöra ett intressant
tillägg i Stockholms nöjesliv och ersätta
funktioner som nyligen försvunnit i staden.

Vid Sabbatsbergsparken skapas en ny passage
under Torsgatan och Östkustbanan, för att

Tomteboda

Värtabanan

Stambanan
Citybanan

Karolinskainstitutet

3. Stambanan och Värtabanan mellan de nya fastigheterna i
Tomteboda och Karolinska institutets område

Klarastrand

Östkustbanan

Vasagatan

4. Ny passage under stambanan vid Sabbatsbergsparken
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Resultat
Ameya-Yokochō marknaden i Tokyo intill järnvägen
Bild: From Tokyo
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Maxalternativet är ett extremalternativ, där möjligheterna till
att bygga tät stadsbebyggelse och sammanfläta Stockholms
innerstad med Solna och Sundbyberg dras till sin spets. Det
föreslås att Essingeleden och Pampaslänken grävs ned för att
få en underjordisk trafikkoppling mellan Kungsholmen och
Hagastaden, likt highway removalförslaget. Alternativt att
en nedgrävning av hela Essingeleden görs, då konstruktionen
är från 60-talet och förr eller senare kommer behöva bytas
ut på grund av det omfattande slitage som den tunga trafiken
medför. Då trafikleden går på ytan genom Stockholms
innerstad är det troligt att ett ersättande trafiksystem till
Essingeleden skulle kunna förläggas i tunnel, likt Södra och
Norra länken. Samma situation råder för centralleden som
utöver slitage och behov av förbättringar i konstruktionen löper
rakt igenom några av närområdets känsligaste kulturmiljöer.
En nedgrävning av centralleden skulle sannolikt för med
sig mycket positiva effekter för till exempel turistnäringen
kring Gamla stan och Riddarholmen samt avsevärt förbättra
stadsmiljön i innerstaden. Huvudstatunnelns anslutning
förläggs under mark och ansluter till Pampaslänken.
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1. Förlängning av Karlbergsvägen
Ostlänken, den första etappen av den framtida höghastighetsbanan
mellan Stockholm, Göteborg och Malmö är beslutad mellan Järna
och Linköping. En utredning under ramen för Sverigeförhandlingen
pekar ut behovet av ytterligare två spår för höghastighetståg mellan
Stockholm C och Järna men presenterar inga förslag för sträckan
Älvsjö - Stockholm C (Trafikverket 2015). Spåren antas läggas i tunnel
genom planområdet, då detta anses vara det enda rimliga alternativet
när liknelser med andra höghastighetsbanor i utredningen görs. När det
höghastighetsbanans spår förläggs i tunnel, föreslår maxalternativet
även att platsens befintliga spår som går över getingmidjan,
förläggs i tunnel mellan Älvsjö och Solna Station. En stambana och
höghastighetsbana i tunnel skulle öppna för att hela Klarastrand kan
bebyggas och ge de boende på Norrmalm och Vasastan med direkt
tillgång till Klara sjö. Värtabanan nyttjas idag i huvudsak till godstrafik
för godstransporter. Den trafiken förväntas avta när Norvikshamnen
öppnar. Banan har därför förberetts för dubbelspårsutbyggnad och
skulle då kunna medge persontrafik samt i framtiden kunna förlängas
(Järnväg.net 2017). I planförslaget föreslås det att Värtabanan ansluts
till Citybanan som en del av Stockholms pendeltågsnät. Mälarbanan
får en underjordisk anslutning till Östkustbanan, Höghastighetsbanan
och Citybanan. Genom att förlägga järnvägssystemet i tunnel skulle
utrymme eventuellt kunna skapas så att en ny station kan anläggas i
Tomteboda intill Karolinska Institutets område. Det skulle bidra till en
strategiskt placerad station i det läge där kollektivtrafiktäckningen är
som sämst i planområdet och även ge det stora lärosätet och sjukhuset
en direkt koppling till pendel- och regionaltåg.
Förslaget bygger på att regionen står inför mycket stora
infrastruktursatsningar som på ett eller annat sätt måste genomföras
för att vidmakthålla statusen i trafiksystemet och nå de mål som en
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Gunnar
Asplunds
Allé

2. Ny placering för

gheter

Tomtebodaplan

Bussdepå
Mälarbanan

Skytteholm

Resultat

r bussdepå mellan Ingenting och Skytteholm

Citybanans nya station vid Odenplan
Bild: Trafikverket
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höghastighetsbana skulle innebära. Förslaget
bygger på att samtliga åtgärder som var och en
för sig anses tänkbara genomförs. Förslaget
är medvetet utopiskt och ska fungera som ett
extremalternativ för att måla upp en idealbild
av hur en sammanknytning av stadsdelarna
är möjlig. En viktig aspekt i förslaget är den
mängd mark som frigörs för ny bebyggelse,
och möjligheten till att planera för en stor
mängd bostäder i regionens absoluta mitt.
Marken som frigörs skulle sannolikt vara

Tomteboda

bland den dyraste i landet, med planområdets
närhet till innerstaden, Klara sjö och Karlbergs
slott. Även om satsningarna i infrastrukturen
skulle vara otroligt dyra skulle intäkterna i
markförsäljning om möjligt kunna erbjuda en
“trade off”-effekt. Ett exempel på liknande
projekt har genomförts i Tokyo, där Toyoko
lines terminal vid Shibuya station revs och
ersattes med en underjordisk station i syfte
att frilägga den värdefulla marken för ny
bebyggelse (Real Estate Tokyo 2015).

Värtabanan

Stambanan Karolinskainstitutet
Citybanan

3. Ny station för pendel- och regionaltåg
Klarastrand

Nya fastigheter

4. Ny bebyggelse längs Klarastrand
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Vasagatan

Resultat
Ny bebyggelse på det tidigare spårområdet vid Shibuya station
Bild: East Japan Railway Company
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Diskussion
I detta avsnitt förs resonemang kring flera ämnen som är bärande i arbetet samt ett
antal viktiga frågeställningar som inte behandlas i studien men som ändå bedöms
vara viktiga frågor att besvara i framtiden.

Trafiksystem

Den inventering som gjorts av trafiksystem
har haft fokus på hur trafiksystemen påverkar
möjligheten att bygga täta stadsmiljöer. De
iakttagelser som gjorts består i huvudsak av
rumsliga frågor, alltså hur mycket utrymme tar
trafiksystemet i besittning och vilken annan
markanvändning hindras. Förhållningssättet
är medvetet kritiskt i syfte att ställa frågor som
ska kunna ge andra svar än de som vanligtvis
presenteras inom stadsplanering. Genom att
undersöka hur trafiksystem utformas, insågs
det tidigt under arbetets gång att det inte
bara är själva körbanorna eller spåren som
kräver stora ytor, utan även de tillhörande
på- och avfartsramperna, vägbankarna eller
banvallarna. En sammanhållen trafikkorridor
i stadsmiljön ger en mer sammanhållen
risk- och bullerzon. Inom planområdet tar
Pampaslänkens ramper och Tomtebodas
godsbangård stora markområden i anspråk.
I avseende för vägtrafiken ställdes då
frågan, om möjligheterna till att förminska
på- och avfartsramperna till de stora
motortrafiklederna är möjlig, ifall hastigheten
för trafiken på lederna minskades betydligt?
Och det istället var där konflikten låg, snabba
bilfärder i staden kontra täta stadsmiljöer. En
följdfråga till detta resonemang är, om lägre
hastigheter på motortrafikleder även skulle
leda till ett betydligt minskat buller- och
riskavstånd när ny bebyggelse planeras?
En annan viktig fråga som behandlades var
barriäreffekten. Hur påverkar trafiksystemens
utformning möjligheten att passera dem?
Svaren var egentligen relativt simpla,
antingen höjs trafiksystemet över markytan
för att skapa passager under dem, eller så
sänks de under markytan för att tillåta passage
över systemet. Vardera lösning för med sig
sina egna för- och nackdelar. Lösningen som
förordas i detta arbete är densamma som
Stockholmsregionen nu i stor utsträckning
nyttjar, där man på ett eller annat sätt försänker
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trafiksystemet i tunnel. Det är dyrt men löser
alla frågor gällande barriärer, buller och i stor
sett de risker tredjeman utsätts för, medan de
övriga lösningarna med broar eller diken inte
löser eller hanterar alla problem. Ibland löses
ett problem men förvärrar ett annat. Även
tunnlar medför sina egna problem då platsen
under mark är begränsad och ofta redan
upptas av viktig infrastruktur.
Principen highway removal fungerar som
ett nyttigt ifrågasättande och förstärker
det resonemang som föll ut ur de initiala
studierna. Principerna inom highway
removal är egentligen de samma som detta
arbetet lyfter, måste motortrafiken färdas
i så höga hastigheter? Kan den inte gå
långsammare i ett trafiksystem som inte är
separerat? Principen att separera trafikslag
formaliserades i Sverige genom SCAFT och
har sedan byggts på i omgångar, till synes utan
att ifrågasätta det grundläggande antagandet,
att trafiken måste färdas i hög hastighet.
Highway removal ifrågasätter också
trafikledernas läge och om de överhuvudtaget
ger positiva effekter i trafiksystemet eller i
staden. Intressanta frågeställningar som är
mycket svåra att svara på. Misstankar om
att det kan förekomma svårigheter att skapa
nödvändiga diskussioner mellan myndigheter
och experter gällande dessa frågeställningar
finns, då de sannolikt ser frågorna ur sina
egna synvinklar och värderar vad som anses
som kvalitéer olika.

Lagstiftning

Precis som med utformningen av
trafiksystemen, utformas de lagar som
reglerar byggande, buller och risk utifrån ett
sällan ifrågasatt behov av att trafiken måste
få avge buller och utgöra ett riskmoment
i staden. Detta arbete ställer sig frågan till
varför ett omvänt resonemang inte kan
föras. Där striktare gränsvärden sätts på

Förslagen i siffror

Den bebyggelse som föreslås i förslagen
varierar i både omfattning och typ. I detta
avsnitt görs en ansats till att placera in
förslagen i en ekonomisk storleksordning.
Som grund för de antagande som görs
ligger en bruttoareaberäkning (BTA) som
gjorts ur planförslagen. Denna BTA ställs
sedan mot de priser som betalades inom
markanvisningsavtalet för detaljplanen Norra
2, i Norra Djurgårdsstaden. Det ger en prisbild
på 16 500 kr - 21 000kr per kvm ljus BTA
för bostäder och 5500 kr per kvm ljus BTA
för lokaler (Versteegh & Westerdal 2016,
ss.12-17). Att föra ekonomiska resonemang
är komplicerat och detta arbetet utförs
med insikten om att det finns en mängd av
okända variabler. De belopp som presenteras
i uträkningarna ska ses som mycket grova
och kan variera avsevärt eller vara rent av
felaktiga, men skulle samtidigt kunna ge en
fingervisning om vilka storleksordningar
en exploatering av området skulle handla
om. Syftet är att sätta de i relation till kända

exempel av infrastrukturinvesteringar och
förstå relationen mellan markens värde
och infrastrukturens kostnader. Valet av
markanvisning för detaljplanen Norra 2
bygger på att den i likhet med planområdet är
centralt belägen, sjönära och relativt sentida
(2009).
De olika förslagen är utformade så att
bebyggelse med samma placering skulle få
olika markpris om de byggdes. Ett kvarter
bostäder i enklav utan direkt koppling till
Ulvsundasjön eller Karlbergs slottspark med
en intilliggande trafikled, skulle ge ett helt
annat pris än ett kvarter i en sammanhållen
stadsdel med direkt anslutning till
slottsparken och sjön. Förslagen är även
utformade med en tät stadsstruktur och en
hög exploateringsgrad, i den mån de olika
förslagens principer tillåter. Stadsstruktur
och exploateringsgrad skulle sannolikt
luckras upp något vid ett genomförande av
framförallt highway removalförslaget och
maxförslaget.
Den bebyggelse som redovisas som
“planerad bebyggelse” i planförslagen är
bebyggelse som har en annan upphovsperson
än planförfattarna och är i stort oförändrad
mellan de olika planförslagen. “Planerad
bebyggelse” omfattar ca 610 000 kvm
BTA och skulle med en fördelning på 80
procent bostäder och 20 procent lokaler
ge ca 8,7 - 10,9 miljarder kronor i ett
likvärdigt markanvisningsavtal. De siffror
som redovisas följande är den bebyggelse
som skulle medges utöver de 610 000 kvm
BTA som är likvärdiga mellan planförslagen.
Samtliga planförslag beräknas med 80 procent
bostäder och 20 procent verksamheter och
6-8 våningar höga byggnader.

Resultat

trafiksystemet och inte på bebyggelsens
anpassning till trafiken. Bedöms det som
omöjligt eller alldeles för dyrt? Ställs i så fall
den kostnaden mot den kostnad som uppstår
när städer blir glesa och alla de effekter det
kan medföra? Som ökande transportbehov,
segregation och försämrad miljö? Idag
körs bränsletransporter ofta med släp vilket
naturligt bidrar till att riskfaktorn ökar, då
mängden av bränsle per transport fördubblas.
Riskavstånden som rekommenderas av
Stockholms länsstyrelse tillåter idag
bränsletransport med släp. En fråga som
går att ställa sig, är hur riskavstånden hade
kunnat förändras om bränsletransporter med
släp förbjöds, eller mängden bränsle per
transport begränsades?
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Nollalternativ

Förslaget skulle medge 72 700 kvm BTA ny bebyggelse i Huvudsta
samt en bussdepå intill postterminalen. Bebyggelse i Huvudsta
ge utrymme för ca 1160 boende, beräknat 20 på boende per 1000
kvm BTA (Sweco 2014, s.16). Samt ca 14 500 kvm BTA lokaler.
Bebyggelsen skulle sannolikt inte ge samma markpriser som den i
Norra Djurgårdsstaden på grund av att den utgör ett tillägg till en
bostadsenklav och inte kommer bli en del av en ny stadsdel, samt
att den byggs intill ett omfattande trafiklandskap. Beräknat på den
lägre nivån 16 500 kr per kvm ljus BTA för bostäder och 5500 kr per
kvm ljus BTA för lokaler, skulle bebyggelsen ge i storleksordningen 1
miljard kronor i markanvisningsavtal. Denna beräkning bedöms vara
i överkant då markvärdet antagligen är för högt räknat.

Transportnod

Förslaget skulle medge 406 000 kvm BTA ny bebyggelse fördelat
på 340 000 kvm kvartersbebyggelse med flerbostadshus och 66 000
kvm BYA (byggnadsarea) byggnader för varuhantering. Lokalerna för
varuhantering har arbetet valt att inte resonera kring vad gäller pris,
då den information som funnits pekar på att priset varierar avsevärt
beroende på typ av verksamhet och huvudman. Den lämnas därmed
utanför beräkningen. Den nya bebyggelsen skulle ge plats för 5450
nya boende. Även detta förslag ingår i Huvudstas bostadsenklav och
bedöms ha ett lägre markpris än vad en sammanhållen bebyggelse
skulle ge. Beräknat på den lägre nivån med 16 500 kr per kvm ljus
BTA för bostäder och 5500 kr per kvm ljus BTA för lokaler skulle
bebyggelsen ge ca 4,85 miljarder kronor. Även här bedöms markvärdet
som för högt.

Highway removal

Förslaget skulle medge 1 890 000 kvm BTA ny bebyggelse i en ny
sammanhållen stadsdel. Beräknat med 16 500 - 21 000 kr per kvm
ljus BTA för bostäder och 5500 kr per kvm ljus BTA för lokaler,
skulle förslaget ge plats för 30 200 personer och inbringa ca 27-34
miljarder i markanviningsavgifter. Förslaget kräver däremot stora
satsningar i infrastrukturen. Att gräva ned Essingeleden mellan
Fredhäll och Hagastaden, samt gräva ned Klarastrandsleden mellan
Centralstationen och Tomteboda skulle kräva huvudtunnlar på ca
4,4 kilometer i vardera riktning. Tunnelsystemet är jämförbart med
det av Norra Länken, där byggnationen av tunnlarna kostade ca 10,6
miljarder kronor.

Maxalternativ

Förslaget skulle medge 2 710 000 kvm BTA ny bebyggelse i
en ny sammanhållen stadsdel som är väl integrerad med övriga
staden. Beräknat med spannet 16 500 - 21 000 kr per kvm ljus
BTA för bostäder och 5500 kr per kvm ljus BTA för lokaler, skulle
förslaget ge plats för 43 400 personer och inbringa ca 38,7 - 48,5
miljarder i markanviningsavgifter. Exploateringen skulle kräva
omfattande investeringar i transportinfrastrukturen och vägsystemet
kommer behöva läggas i tunnel på samma sätt som för Highway
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Nyckeltal:
- 72 700 kvm BTA
- 1160 nya boende
- Ca 1 miljarder kronor i
markanvisning
- Inga större infrastruktur
förändringar

Nyckeltal:
- 340 000 kvm BTA
blandad bebyggelse
samt 66 000 kvm BYA
varuhantering
- 5450 nya boende
- Ca 4,8 miljarder
kronor i markanvisning
och markanvisning av
varuhantering
- Inga större infrastruktur
förändringar

Nyckeltal:
- 1 890 000 kvm BTA
blandad bebyggelse
- 30 200 nya boende
- Ca 27-34 miljarder
kronor i markanvisning
- Kräver infrastrukturinvesteringar i
storleksordningen 10-13
miljarder kronor

removalförslaget. Nedgrävningen av järnvägen är svårbedömd då
exempel av den här typen är sällsynta. Den sträckning som skulle
vara aktuell för nedgrävning, är den resterande sträckningen som
utelämnades ur trafikverkets utredning av det framtida järnvägsnätet
i Stockholm (Trafikverket 2015). Bedömningen i detta arbete är
att sträckningen skulle bli Älvsjö - Solna station, via nya stationer
vid Stockholms central och Tomteboda. Sträckan är 11,5 km lång
plus de anslutande kopplingarna mot Värtabanan och Mälarbanan.
Ett jämförbart exempel är den 6 km långa Citybanan som kostade
16,8 miljarder kronor att bygga (Trafikverket 2017b). För att ersätta
kapacitet söder om Stockholm Centralstation behövs minst två spår
för övriga järnvägstrafiken och två spår för höghastighetsbanan.
Citybanan är en dubbelspårig tunnel men en ny länk mellan Älvsjö
och Solna station sannolikt skulle kräva minst fyra spår. En grov
uppskattning pekar på att en sådan länk skulle kunna kosta tre gånger
mer än kostnaden för Citybanan, men det är även sannolikt lågt
räknat. Trots att beräkningarna är mycket osäkra, syftar de till att
ge en fingervisning om vilken insats som skulle krävas, samt vilken
“trade off” som bebyggelsen skulle kunna erbjuda i för en framtida
höghastighetsbana.

Highway removal

Transportnod

Highway removal

M

Maxalternativ

Resultat

Nollalternativ

Nyckeltal:
2 710 000 kvm BTA blandad
bebyggelse
43 400 nya boende
Ca 38 - 48 miljarder kronor i
markanvisning
Kräver infrastrukturinvesteringar i
storleksordningen 10-13
miljarder kronor för vägar
och 50 - 80 miljarder kronor
för järnvägar
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Stadsbild

Kopplingen mellan innerstaden och Solna
bedöms förbättras avsevärt i och med
ombyggnaden av Solnavägen till en stadsgata.
Det utgör en viktig sammankoppling
i nordsydlig riktning och skapar en
sammanhängande stadsmiljö hela vägen till
Råsunda. Solnavägens ombyggnad är lika i
alla förslagen och är ett viktigt steg i riktningen
mot en sammanhållen stad. Nollalternativet
erbjuder inga riktiga förbättringar i
stadsmiljön utan tar ett grönområde i anspråk
för den nya bussdepån. Grönområdet är
idag underutnyttjat och bullerstört men
erbjuder ändå kvalitéer för de närboende.
Utbyggnaden av både Nollalternativet och
transportnodsförslaget skulle medföra att
funktionen som trafik- och logistikområde
befästs, vilket ytterligare skulle försvåra
för möjligheten att knyta samman
stadsdelarna. Transportnodsförslaget föreslår
nybyggnation av bostäder intill Pampas
Marina, med närhet till kollektivtrafik och
skulle sannolikt vara populära på grund av
de goda kommunikationerna och det centrala
läget. Bostäderna skulle dock inte ge någon
direkt effekt på stadsbilden och kopplingarna
mellan
stadsdelarna.
Bostadskvarteren
skulle sannolikt ha en starkare koppling till
Hornsbergsstrand än till Vasastan.
Både highway removalförslaget och
maxförslaget skulle ge mycket stora effekter
i stadslandskapet och medge bostäder åt
tusentals människor. Den nya stadsdelen
skulle ge ett tillägg av bostäder likvärdigt
med det av Hammarby Sjöstad eller halva
Vasastan. Genom att gräva ned trafiklederna i
highway removalförslaget skulle en starkare
koppling i nordsydlig riktning kunna uppnås
mellan Solna centrum, Ulvsundasjön,
Karlberg och Stockholms Centralstation.
Även om förslaget skulle förstärkta
kopplingarna mellan Vasastan, Klara sjö
och Tomteboda så skulle det bara ge två nya
passager under järnvägen på grund av den
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stora höjdskillnaden mellan Klarastrand och
Vasastan. Den upplevda barriären mellan
Solna och innerstan utgörs i huvudsak av de
stora bullerstörda områdena i Tomteboda och
inte av järnvägspassagen i sig. Stadsbilden
skulle förbättras avsevärt, men det skulle inte
skapa en integrerad stadsmiljö. Maxförslaget
skulle lösa integrationen mellan stadsdelarna
och ge Vasastan en strandlinje. Områden som
idag är relativt isolerade så som Karolinska
Institutets område och Huvudsta skulle få
en helt annan koppling till de omgivande
stadsdelarna.

Beslutsnivåer

Då samtliga stora trafiksystem i planområdet
omfattas av riksintresse för transport och
har Trafikverket som huvudman, skulle ett
genomförande av alla planförslag förutom
Nollalternativet
kräva
förhandlingar
på
nationell
nivå,
och
sannolikt
riksdagsbeslut för att kunna genomföras.
Sverigeförhandlingen (Sverigeförhandlingen
2017)
och
Stockholmsförhandlingen
(Stockholmsförhandlingen 2017) är statligt
tillsatta förhandlingar som syftar till att
säkra finansiering för höghastighetståg
och tunnelbanor. Förhandlingarna utgår
från ett specifikt uppdrag, exempelvis
höghastighetsbanan, och verkar för att säkra
finansieringsstöd från de kommuner som
drar fördelar av banan. Upplägget är en slags
“Top Down” planering där staten försöker
styra den kommunala planeringen för att
uppnå nationella mål. I de planförslag som
presenteras i detta arbete är förhållandet det
motsatta, planeringslösningar på regional
nivå föreslås för att påverka nationell
transportinfrastruktur. Genom att presentera
alternativ till en rådande markanvändning,
skulle en kommun kunna tillgodose sin
bostadsförsörjning, öka sin skattebas och
vara med och bidra till finansieringen
av
välbehövliga
nyinvesteringar
i
transportsystemet.

Sammanfattning
En utbyggnad i planområdet skulle kunna
erbjuda ett stort tillskott av bostäder i ett
av Stockholmsregionens bästa lägen. De
barriärer som både Solna och Stockholms
kommuner uttrycker som negativa för
stadens sammanhållning och människors
sociala välstånd, kan avhjälpas eller befästas
beroende på vilken riktning regionen väljer

att gå. En utbyggnad av planområdet skulle
vara kostsam och kräva nationella satsningar,
samt flytt av viktig transportinfrastruktur.
Utbyggnaden har möjligheten att fungera
som en viktig länk i att möjliggöra en
höghastighetsbana under Stockholm och ge
Sverige ett nytt järnvägsnät med snabba och
klimatsmarta transporter.

Slutsatser
markyta för planläggning av bostäder i andra
delar av staden. Som princip ser vi i arbetet
att transportinfrastrukturen måste ifrågasättas
och omvärderas löpande i en växande
stad. En underutnyttjad godsbangård, som
när den byggdes låg i periferin, ligger
idag mitt i regionens kärna. Är det ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv rimligt att
godsbangården ska ligga där, eller går det
att utnyttja marken bättre? Ifrågasättandet
av befintlig markanvändning och vikten av
att presentera alternativ till den befintliga
markanvändningen, bedöms vara av stor vikt
i detta arbete.
Nollalternativet och transportnodsförslaget
skulle ge intäkter till Solna kommun och
bidra till nya bostäder i området, men skulle
samtidigt befästa situationen med en splittrad
stadsstruktur som kommunledningarna i
regionen beskriver som mycket problematiska
och viktiga att åtgärda. Vi bedömer inte
dessa planförslag som eftersträvansvärda,
då de inte erbjuder synergieffekter som
bedöms vara i närheten av lika viktiga och
positiva för staden, som de effekter de övriga
planförslagen erbjuder. Dessutom förväntas
de funktioner som nollalternativet och
transportnodsförslaget erbjuder, lösas inom
planområdet eller i en mer perifer del av
staden i de andra planförslagen.

Resultat

En utbyggnad av området skulle krävas
för att nå de mål om en sammanhållen
region och en mindre segregerad stad som
politiken uttrycker. Satsningarna skulle
vara kostsamma och kräva nationella beslut
och insatser. Förslaget “Highway removal”
bedöms kunna vara ekonomiskt lönsamt
och ge en mängd av positiva synergieffekter
såsom en större skattebas, en bättre
omhändertagen kulturmiljö, nya nöjes- och
rekreationsområdet samt ge bostäder åt ca
30 000 personer. Klara Sjö skulle med ett
restaurang- och nöjesstråk längs sin östra
strand, utgöra ett vardagsrum för Stockholms
invånare och sannolikt vara mycket attraktivt
för Stockholms turistnäring. Highway
removalförslaget skulle i en förlängning
kunna byggas ut i likhet med maxalternativet
och ge ytterligare nyttor och positiva
effekter, men till ett avsevärt mycket högre
pris. Om planförslaget skulle vara ett led
i att finansiera ny infrastruktur som både
behövs och planeras skulle det ge en helt
annan legitimitet till förslaget, än om det
beräknas som ett självständigt projekt. Alla
omläggningar av trafiksystem som föreslås i
planförslagen skulle kunna medföra liknande
positiva effekter utanför planområdet. En
fortsatt nedgrävning av Essingeleden eller
järnvägen skulle medföra att stora delar av
regionen slipper buller, barriärer och risker
som de idag utsätts för, samt att de frigör
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Ytterligare frågeställningar
I detta arbete har författarna endast tagit
ställning till de förutsättningar som råder
i dagsläget. Flera viktiga faktorer skulle
kunna få stor innebörd för den typ av
planering som arbetet utför. Exempelvis
så skulle lagstiftning och principer för
hantering av buller och risk kunna ändras
och påverka bedömningar kring riskavstånd
och gränsvärden. Sådana förändringar skulle
kunna möjliggöra för utökat byggande,
men endast marginellt då de inte hanterar
transportbehovet i sig. Den kommande
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automationen av bil- och lastbilsflottan
är också en mycket stor osäkerhetsfaktor.
Skulle trafiken bli mer effektiv skulle
den kunna medföra ett minskat behov av
ytkrävande trafikleder, men risken är även att
det motsatta effekten skulle kunna hända. Att
en attraktivare biltrafik skulle kunna locka
passagerare från kollektivtrafiken och kräva
fler och större trafikleder. Osäkerheterna
är många och forskning krävs för att fatta
långsiktigt hållbara beslut.
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