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INLEDNING 
 
Bakgrund  
I Stockholmregionens centrala lägen råder det 
brist på byggbar mark och industriområdet 
Hagalund, som ligger mellan stambanan och 
Råstasjön i Solna, planeras nu för bostäder och 
kontor. I kommunens översiktsplan ”Solna 90” 
är området dock inte utsatt som ett 
utbyggnadsområde utan ingår i ett större 
område som anges som ”befintlig utbyggnad 
med mindre kompletteringsmöjligheter”. Solna 
Stad upprättade en fördjupning av översikts-
planen för SJ Hagalund 1990, när SJ numera 
avdelningen Jernhusen AB planerade att bygga 
en serviceanläggning för X2000 tåg samt 
utnyttja sin mark för mer vinstgivande 
användning. Området öster om Råstasjön är i 
den fördjupade översiktsplanen utsatt som ett 
område för bostäder, kontor och järnvägs-
verksamhet. Till grund för det fortsatta arbetet 
ligger nyligen gjorda trafikutredningar och 
geotekniska undersökningar. En utbyggnad av 
området kommer inte att vara möjlig förrän 
2004 då korttidskontrakten för de småskaliga 
industriverksamheterna på SJ:s mark löper ut.  
 
Anledningen till att jag valde detta område 
som examensarbete är att jag var intresserad av 
att arbeta med ett komplext utbyggnadsområde 
för bostäder och kontor i en storstadsregion.  
 
 
Syfte 
Mitt syfte med examensarbetet är att studera 
hur man kan lösa barriä r-, trygghets- och 
bullerproblem i ett komplext utbyggnads-
område.   
 
 
Problemformulering 
I arbetet är följande frågor uppsatta: 
 
• Kan man länka samman det nya 

bostadsområdet med omgivande 
bostadsbebyggelse så att Råstablick inte 
blir en otrygg isolerad bostadsö mellan 
banområde, verksamheter och parkmark? 

 
• Hur ska Råstablick trafikmatas genom 

avvägningar mellan olika aspekter?  
 

• Var och hur kan barriärerna i området 
minskas? Går det att överbrygga det breda 
spårområdet och behöver man stänga av 
Sjövägen för att skapa ett samman-
hängande grönområde? 

 
• Hur kan Råstablick få en god och trygg 

kontakt med kollektivtrafiken? 
 
• Kan områdets bullerstörningar från bland 

annat järnvägen minskas genom 
planeringsinsatser?  

 
• Hur ska Råstablick utformas för att skapa 

trygghet?  
 
 
Arbetsmetod 
Examensarbetet har bestått av inventeringar av 
området, intervjuer på Solna Stad samt studier 
av utredningar, planer, historiska kartor och 
böcker om Solna. Dessutom har en särskild 
litteraturstudie gjorts om barriärer, planering 
för trygghet samt planering med hänsyn till 
buller, eftersom dessa är viktiga frågor att 
undersöka i utbyggnadsområdet.  
 
 
Disposition 
Följande arbete består av tre huvudkapitel: 
• Analys av området 
• Kunskapsunderlag och analys av barriärer, 

trygghet och buller 
• Utformning av Råstablick 
 
Analysen behandlar historisk utveckling, 
landskap och natur, bestämmelser och 
förordningar, bebyggelse och trafik. Kapitlet 
avslutas med slutsatser för området. Därefter 
följer ett kapitel som fokuserar på barriär-, 
trygghets- och bullerfrågor. Varje avsnitt 
innehåller ett kunskapsunderlag samt en analys 
av Råstablick, som har gjorts utifrån teorin. I 
slutet av detta kapitel finns slutsatser för 
området. Det avslutande kapitlet innehåller 
först en diskussion av olika utformnings-
principer, vilken grundar sig på de tidigare 
kapitlens slutsatser. Diskussionen leder sedan 
fram till sammanfattade riktlinjer för en 
utformning av området och utifrån dessa är ett 
planförslag utformat.  
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OMRÅDETS LÄGE  
 
Utbyggnadsområdet ”Råstablick” ligger i norra 
Solna mellan stambanan, SJ:s rangerbangård 
och Råstasjön i stadsdelarna Råsunda samt 
Järva. Råstablick har ett centralt läge i  

 
Stockholmsregionen, ca 5 km från Stockholms 
city och närhet till viktiga kommunikations-
leder. På kartan nedan ses utbyggnadsområdets 
läge. 
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HISTORISK UTVECKLING 
  
Solnas bebyggelseutveckling börjar redan för 
1500 år sedan, då de första människorna 
bosatte sig här. Bebyggelseutvecklingen runt 
utbyggnadsområdet har påverkats av en mängd 
faktorer som närheten till Stockholm, 
samhällsekonomiska höjder/dalar, egendoms-
förhållanden  trafikleder, stadsplaneideal och 
stilriktningar.  
 
 
Förhistorisk tid-1600 
Solna bestod av mer vatten förr och ännu vid 
vikingatidens början var utbyggnadsområdet  
täckt av vatten, som bildade ett brett sund 
mellan blivande Brunnsviken–Råstasjön och 
vidare västerut. Landet fortsatte att stiga 
långsamt och härmed bildades sjöar som t.ex. 
Råstasjön och Brunnsviken.1 När kyrkan 
byggdes på 1100-talet bestod socknen 
fortfarande av ett antal öar.2  
 

 
(Källa:Nordstöm A 1981 s 8) 
 
 
1600-1850  
Under stormaktstiden på 1600-talet när 
Stockholm fick en mer betydande ställning 
som rikshuvudstad, uppstod det ett behov av 
residens åt adeln och de höga ämbetsmännen i 
närheten av huvudstaden. De flesta av 
socknens gårdar köptes upp av stockholms-
borgare och frälsemän, som uppförde slott och 
herrgårdar.3 Väster om utbyggnadsområdet 
finns Nedre (Lilla) Frösunda herrgård och 

                                                 
1 Linder 1994 s 9 
2 Widengren 1993 s 27 
3 Nordström 1981 s 25 -28 

Övre (Stora) Frösunda herrgård kvar från 
denna tid. Längre västerut, vid Brunnsviken, 
lät Gustav III på 1700-talet uppföra lustslottet 
Haga med dess engelska park, som fortfarande 
är en tillgång för allmänheten.4 På kartan 
nedan från 1849 ser man en väg som sträcker 
sig i nord-sydlig riktning väster om 
Brunnsviken och från väster ovanför 
Råstasjön, sträcker sig en annan väg, vilken 
möter den norrgående vägen vid Järva krog. 
Trafiklederna E18 och E4 sträckningar är 
mycket lika lederna på den äldre kartan.  
 

 
(Karta från 1849) 
 
 
1850-1920   
Industrialiseringen på 1800-talet innebar stora 
omvälvningar i Solna. 1865 drogs Norra 
stambanan öster om utbyggnadsområdet och 
bostadsbristen på slutet av 1800-talet medförde 
att godsägarna i Solna styckade av villatomter 
och sålde till egnahemsbyggare. I jordbruks-
bygden växte nu Hagalund upp vid järnvägs-
stationen och blev det största samhället i 
Solna.5  
 
Söder om Råstasjön växte också Råsunda fram 
mellan 1908 och 1914, som en tjänstemanna-
stadsdel- i motsats till arbetarsamhället 
Hagalund. Det var Stockholms nya Spårvägs-
aktiebolaget som köpte in gårdarna Ellenhill 
samt Charlottenburg och bildade Råsunda 
Förstadsaktiebolag. Den första stadsplanen 

                                                 
4 Linder 1994 s 10 
5 Linder 1994 s 10-11 



6  

   

från 1908 var inspirerad av jugendtidens 
stilideal samt Camillo Sittes ideal om gatornas 
fria anpassning till terrängen och stadsbilden 
hade Stockholms nyligen utbyggda malmar 
som förebild. Råsunda blev socknens fjärde 
municipalsamhälle 1911. Kommunikationerna 
med Stockholm var goda med den nyanlagda 
spårvägen 1913, som gick längs Råsundavägen 
mellan Stockholm och Sundbyberg. Vid 
Stockholmsolympiaden 1912 anlades i 
Råsunda en fotbollsarena, som är en grund till 
nuvarande Råsundastadion. På 10-talet 
byggdes även den berömda Filmstaden vid 
gränsen mot Sundbyberg.6  
 
Utbyggnaden av Solna försvårades av statens 
stora markegendom sedan 1700-talet och vid 
1900-talets början köpte försvaret in större 
delen av Järvafältet och även gårdarna Lilla 
Frösunda och Frösundavik.7 När tågtrafiken 
vid sekelskiftet kraftigt ökade blev det 
nödvändigt att anlägga en ny rationell lok– och 
vagnsstation nära Stockholm. På mark som 
försvaret fick avstå byggde SJ verkstads-
anläggningen ”Hagalund Övre” för underhåll 
av fjärrgående vagnar och lok. 8 Bebyggelse-
områdena från denna tidsperiod är röda på 
kartan. 
 
 
1920-1960  
Efter första världskriget började åter en 
expansiv utbyggnad av Solna. På 20-talet 
byggdes Vasalund med flerfamiljshus, 
Råsundas villakvarter samt egnahemsområdet 
Råstahem för de SJ-anställda. Funktional-
ismens byggnadsperiod började på 30-talet och 
man uppförde då funkishus i form av fler-
familjshus och villor intill den gamla 
stenstadens gränser i Råsunda.9 Även i 
Vasalund och Ritorp/Järva finns områden som 
byggdes enligt funktionalismens huvudprincip- 
hus i park. I Solna uppfördes under 30-talet 
dessutom flera kasernetablissement bl.a. i 
Frösunda och Bagartorp. Solnavägen, som 
förbinder Råsunda med Stockholm, kunde tas i 
bruk 1942 och ett år senare blev municipal-
samhällena i Solna stad. På 50-talet uppfördes 
Bagartorpsringen och i samband med fotbolls-
VM 1958 byggdes den nord-sydliga sträckan 

                                                 
6 Linder 1994 s 13, 117, 121 
7 Widengren 1993 s 43  
8 Linder 1994 s 224 
9 Linder 1994 s 17, 118, 120, 226 

av Sjövägen, som snart blev en populär 
smitväg genom bostadsområden, från E18 och 
in mot Solna centrum och Stockholm. 10 
Bebyggelseområdena från denna tidsperiod är 
blå på kartan. 
 
 
1960- nutid  
Under 60- och 70-talet skedde en stor 
utbyggnad av trafiknätet, vilket har gett 
upphov till Solnas genomfartstrafik. Frösunda-
leden byggdes samt E18 och E4 rätades ut och 
breddades. De okänsligt byggda trafiklederna 
blev stora barriärer i landskapet.11 På 70-talet 
byggdes även kollektivtrafiknätet ut med 
Akallalinjen som har stationer i Solna centrum 
och Näckrosen. 60- och 70-talet präglas 
dessutom av att man separerade arbetsplatserna 
från bostadsområdena och lade dem i speciella 
s.k. industriområden som Hagalund och 
Frösunda. I början på 70-talet, under miljon-
programmets tid, skedde en sanering av 
Hagalund, d.v.s. bostadsområdet jämnades 
med marken och nya moderna 14-vånings 
flerfamiljshus uppfördes. Av gamla Hagalund 
finns idag endast ett kvarter i östra delen samt 
några villor i Vasalund kvar. Senare på 70-talet 
upphörde byggandet nästan helt på grund av 
bristen på mark i Solna.12  
 
Under denna tidsperiod har även SJ Hagalund 
Övre byggts ut: på 60-talet tillkom en ny 
vagnhall och på 90-talet en vagnsverkstad för 
X2000 tåg.13 Agnesberg uppfördes under 80-
talets byggrusch och en utbyggnad av vägarna 
i Solna fortsatte: E4 breddades och Södra 
Kolonnvägen byggdes.14 Just nu sker en 
utbyggnad av en ny stadsdel på den tidigare 
militärmarken i Frösunda, vilket kommer att 
sammanbinda de norra och södra delarna av 
Solna. I Råsunda pågår även en utbyggnad av 
bostäder i området Gamla Filmstaden. Planer 
finns även på att bebygga delar av Ulriksdals-
fältet och Västerjärva, som ligger norr om 
E18.15 
  
 
 
                                                 
10 Widengren 1993 s 44-52 
11 Widengren 1993 s 58 
12 Linder 1994 s 23, 161 
13 Linder 1994 s 225 
14 Widengren 1993 s 66 
15 Bagewitz intervju 21/2 2001 
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LANDSKAP OCH NATUR 
 
Topografi 
Utbyggnadsområdet är beläget i en dalsänka, 
tidigare sjöbotten, som är omgiven av bergs-
klackar. På södra sidan om Råstasjön och 
västra sidan av Dalvägen reser sig bergs-
kanterna brant. Öster om stambanan ligger 
Ballongberget, som är synligt från plan-
området. Huvuddelen av utbyggnadsområdet 
är relativt plant och varierar i huvudsak mellan 
+2 och ca +4 m.ö.h. Vissa högre partier finns  
norr om bollplanen, där ett utfyllt område har 
en marknivå på ca +6 m.ö.h. som högst. 
 
 
Grönstruktur  
Råstasjöområdet fungerar som stadsdelspark 
för Råsunda och är ett populärt utflyktsmål för 
promenader, motionsrundor, picknick och 
skridskoåkning. Runt sjön finns ett promenad-
stråk, vilken ingår i en längre slinga som 
sträcker sig runt Lötsjön i Sundbyberg. Det 
större sammanhängande grönområdet 
Råstasjöpark och Lötsjöområdet genomskärs 
av Sjövägen. 
 
Utmed Dalvägens västra sida ligger Vasa-
lundsparken, som är sammanbunden med 
Råstasjöpark. Parken används huvudsakligen 
för rastning av hundar samt som grönstråk till 
Råstasjöområdet.  
 
På östra sidan av stambanan ligger Frösunda 
med stora grönområden. Där finns herrgårds-
parken Stora Frösunda, som har stora kvalitéer 
som offentlig park. Från Stora Frösunda park 
finns en gångbro över E4 till slottsparkerna 
Haga och Ulriksdal, vilka tillhör National-
stadsparken, som har ett mycket stort 
rekreationsvärde. Nationalstadsparken ingår i 
grönkilen Brunnsviken-Järva-Ängsjö som 
sträcker sig ända in till Stockholm. 16 Idag 
saknas en förbindelse mellan Råstasjöpark och 
Frösunda. I grönplanen för Solna och den 
fördjupade översiktsplanen för SJ Hagalund 
och Råstasjön anges detta som en önskvärd 
koppling för att få ett sammanhängande 
regionalt grönstråk mellan Råstasjön/Lötsjön 
och Nationalstadsparken.   
 
 

                                                 
16 Stockholms läns landsting 1992 s 60 

Natur i området 
Råstasjön ger stadsdelsparken en speciell 
identitet och från stora delar av parken har man 
vattenkontakt. Runt sjön är vegetationen 
lummig med pil, jolster och gråvide. Vass-
bälten och sanka partier kring sjön är viktiga 
att bevara, eftersom Råstasjön är en betydelse-
full fågelbiotop. Sjöns södra strand har park-
karaktär med gräsmattor och stora lövträd. Den 
norra sidan av sjön har mer karaktär av natur-
park och här sträcker sig löv- och blandskog 
ända ner till stranden. Öster om Råstasjön, på 
SJ:s mark, finns ett ruderatområde som utgörs 
av oskött reservmark, vilken har växt igen av 
björk- och sälgsly. Genom området rinner den 
lilla Råstaån som är en tillgång för området, 
men idag är det svårt att promenera längs den. 
I parkområdet öster om sjön vid den stora 
inhägnade grusbollplanen och minigolfbanan 
finns brister i miljön. Stora parkeringsytor, 
stängsel och avsaknad av planteringar på vissa 
ställen gör miljön torftig.  
 
Idag genomskärs utbyggnadsområdet av en 
högspänningsledning i öst-västlig riktning, 
men den planeras att förläggas i tunnel norr om 
E18.17 Kraftledningen utgör en visuell störning 
i stadsbilden och de elektromagnetiska 
kraftfälten innebär eventuella hälsorisker. 
 
Vasalundsparken utmed Dalvägen är en 
naturpark med många ädellövträd. I park-
området finns en bollplan, som verkar vara 
oanvänd och stängslet är gammalt och rostigt.  
På vissa platser i parken är ljusförhållandena 
dåliga p.g.a. höjdryggen i väster. 
 

 
Råstasjöpark

                                                 
17 Intervju Andersson 12/1 2001 
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Mark och föroreningar 
En geoteknisk undersökning visar att det finns 
lera och organisk jord under fyllning av grus, 
sand samt lera.18 Utfyllnader av området 
skedde på 1800-talet då sjön sänktes för att 
vinna mark och under 1900-talets första hälft 
användes ett område norr om fotbollsplatsen 
som soptipp. 19 I området har det sedan 60-talet 
bedrivits småskalig industriverksamhet som 
har medfört föroreningar. Miljötekniska 
undersökningar har visat att det förekommer 
metallföroreningar i grundvatten, sediment och 
mark. Några metallhalter överstiger riktvärdet 
för känslig markanvändning. Spridningsrisken 
har bedömts vara betydande p.g.a. att 
fyllningsjordarna är relativt genomsläppliga 
och dessutom är flödeshastigheten hög i 
vattendraget. Recipienten för det vatten som 
lämnar Råstasjön är Brunnsviken, som delvis 
utgör ett skyddsområde för reservvattentäkt.20 I 
området ligger grundvattennivån på +1,7 
meter. 21  
 

                                                 
18 J & W Mark och anläggning 2001 s 1-2 
19 Solna kommun och VBB 1990 s 10 
20 J & W Energi och Miljö 2001 
21 J & W Energi och Miljö 2000 
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BESTÄMMELSER OCH 
FÖRORDNINGAR 
 
Strandskydd 
Området berörs av strandskydd. I miljöbalken 
7 kap, Skydd av naturen, står följande: 
”Strandskydd råder vid havet och vid insjöar 
och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlivet. Strand-
skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 
100 meter från strandlinjen.” Inom strand-
skyddet råder förbud mot olika åtgärder som  
t.ex. att uppföra nya byggnader och staket. 
Länsstyrelsen får under vissa förutsättningar 
meddela dispens från bestämmelserna om det 
finns särskilda skäl.22  
 
 
Skyddsavstånd till järnväg 
Vid planering för ny bebyggelse intill järnväg, 
som används för transporter av farligt gods, 
bör hänsyn tas till säkerhet för människor. I 
skriften ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” ger 
Länsstyrelsens rekommendationer för järnväg 
som kortfattat innebär följande:  
 
• 25 meter närmast järnvägen bör lämnas 

byggnadsfritt. 
 
• Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 

meter från spårkant bör undvikas. 
 
• Sammanhållen bostadsbebyggelse och 

personintensiva verksamheter närmare 
än 50 meter från spårkant bör undvikas.23 

 
Länsstyrelsen är den myndighet som övervakar 
att hälsa och säkerhet beaktas i den fysiska 
planeringen och i kommunala beslut.   
 
 
Detaljplaner 
Området är detaljplanelagt förutom den norra 
delen av parken. Detaljplanerna daterar sig 
från 60- och 70-talet. Gällande detaljplaner 
anger följande: 
 

                                                 
22 Boverket 2001 Miljöbalken 7 kap 13- 18 § 
23 Länsstyrelsen i Stockholms Län 2000 s 7, 22 

• Södra sidan om sjön och naturområdet 
längs Dalvägen är detaljplanelagt som 
parkmark.  

 
• SJ:s mark är avsatt för verkstads- och 

järnvägsändamål. 
 
• Tomter utmed Dalvägen och Pyramid- 

vägen har bestämmelsen ”Industri”, men 
det oktagonformade huset- Pyramiden 4 
har användningsbestämmelsen ”Handel”. 

 
Detaljplanernas markanvändning är lättare att 
ändra på än strandskydd och skyddsavstånd, 
eftersom kommun är planansvarig. 
 
 
Markägare 
Huvuddelen av marken ägs av SJ, numera 
Jernhusen. Verksamheterna i södra delen av 
området ägs av en mindre del privata 
fastighetsägare och resterande del ägs av Solna 
Stad. (Se karta)  
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BEBYGGELSE  
 
Funktioner 
Bostäder: Den största delen av Solnas 
bostadsbestånd utgörs av flerbostadshus. Inom 
det avgränsade området består flerbostads-
bebyggelsen av lamellhus, punkthus, slutna 
kvarter, höga skivhus och stadsvillor. 
Småhusbebyggelsen utgör endast 3 % av 
Solnas bostadsbestånd. I Råsunda finns dock  
två större villaområden. Den nya bostads-
bebyggelsen som planeras i Frösunda, 
Västerjärva och Ulriksdalsfältet är 
huvudsakligen mer slutna kvarter, men i 
Västerjärva finns det även planer på en 
trädgårdsstad. När Frösunda är färdigutbyggt 
ca 2008 kommer det att finnas sammanlagt ca 
2700 lägenheter där. Ulriksdalsfältet och 
Västerjärva planeras att rymma ca 1400 
respektive 3000 lägenheter.24  
 
Arbetsplatser:  I Solna finns stora arbets-
områden som är separerade från bostads-
områdena. Arbetsområdena består till största 
delen av kontor med icke störande tillverkning. 
På kartan ses industriområdet Hagalund där 
utbyggnadsområdet ligger. SJ Hagalund Övre 
som utför service på fjärrgående lok och 
vagnar, utgör där en stor arbetsplats. I 
Frösunda håller man på och bygger kontor som 
en bullerskärm och i de övriga utbyggnads-
områdena finns liknande planer.  
 
Service: Områdets närmaste livsmedelsaffär 
ligger vid Solna station inom ca 1,2 km från 
området och längs Råsundavägen finns ett 
butiksstråk med närservice, restauranger, 
kemtvätt m.m. Söder om området, på ett 
avstånd inom 1,6 km från utbyggnadsområdet, 
ligger Solna inomhuscentrum som är 
Stockholms tredje största köpcentrum. Där 
finns butiker, restauranger, caféer, stads-
bibliotek, post, stadshus och medborgarhus. 
Övrig service som skolor, kyrkor och 
idrottsanläggningar finns utspritt över hela 
Solna. På höjden söder om utbyggnadsområdet 
ligger Vasalunds gymnasium och en simhall 
samt ett daghem. På andra sidan Råsundavägen 
finns utbyggnadsområdets närmaste grund-
skola, Hagalundsskolan, vilken har kapacitet 
att ta emot fler elever. Utmed Dalvägen ligger 
det ett gatukök och i två av kontorsbyggnad-

                                                 
24 Bagewitz intervju 21/2 2001 

erna finns restauranger, men dessa är bara 
öppna under kontorstid. Öster om Råstasjön 
finns en minigolfbana med ett mindre gatukök 
och norr om sjön ligger en bensinstation, Solna 
tennishall samt Råsta gård med styrketränings-
hall och café. (Se karta funktioner.) 
 
 
Byggnader i området 
På SJ:s mark mellan Råstaån och Lokvägen 
ligger en brokig bebyggelse av småskaliga 
industriverksamheter som bl.a. träindustri, 
transport och återvinningsföretag. (Se kort 1) 
Verksamheterna har korttidskontrakt som löper 
ut 2004, vilket möjliggör en rivning av dessa 
byggnader. Mellan banområdet samt Råstaån 
ligger ett lokförarhotell, som är relativt lågt 
utnyttjad. Banverket disponerar även ett par 
byggnader norr om denna.  
 
Längs Dalvägen ligger bebyggelse som består 
av kontor och icke störande industri i fyra till 
fem våningar. Byggnaderna är i bra skick och 
det är därför inte ekonomiskt rimligt att riva 
dem. (Kort 2-8) Tegelbyggnaden som 
inrymmer ett grossistföretag (kort 9) och 
plåtskjulet utmed Pyramidvägen har inget 
större värde. Utmed Pyramidvägen finns ett 
oktagonformad kontorsbyggnad i åtta våningar 
som bör bevaras. Intill denna ligger en 
byggnads med en dåligt underhållen fasad, 
men har en stomme som kan vara värd att 
bevara. (Kort 10) 
 
Öster om Råstasjön ligger två låga byggnader  
som tillhör minigolfanläggningen och   
bollplanen. Väster om Vintervägen finns en 
grupp av punkthus i fem till nio våningar och 
på östra sidan är punkthusen i sju våningar. 
(Kort 11-12) Den södra delen av utbyggnads-
området gränsar även till en grupp punkthus i 
sex våningar. (Kort 13) I utbyggnadsområdets 
södra kant ligger Solna station. (Se kort 14) 
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TRAFIK 
 
Vägtrafik 
På vägnätskartan ses indelningen av vägarna i 
förbifarter, genomfarter, huvudgator och 
lokalgator. En beskrivning av dessa följer 
nedan:  
 
Förbifarter: Väster om utbyggnadsområdet 
sträcker sig E4 i nord-sydlig riktning, mellan 
Stockholm och Uppsala. Motorvägen har en 
mycket hög genomfartstrafik och det 
förekommer köbildningar under vissa tider av 
dygnet. E18 som är en viktig öst-västlig 
förbindelse mellan E4 och Enköping går norr 
om SJ:s bangård. Utbyggnaden av Norra 
länken förväntas möjliggöra en avlastning av 
E18, som man planerar att överföra i 
kommunal förvaltning.25 Närheten till E18 och 
E4 ger utbyggnadsområdet ett trafikmässigt 
bra läge.  
 
Genomfarter/huvudgator: Frösundaleden 
utgör en viktig länk mellan Huvudstaleden i 
väster och E4 i öster. Väster om Råstasjön går 
Sjövägen som tillsammans med Östervägen 
utgör en förbindelse mellan Frösundaleden  
och E18. Smittrafiken är stor på Sjövägen, som 
används som infart till Solna och Stockholm.  
Vägen trafikeras idag av ca 8000 fordon/dygn 
varav 4 % är tung trafik.26 I trafikplanen för 
Solna är målet att minskas trafiken till ca 5000 
fordon. 27 Solna har nyligen infört förbud i 
olika körriktningar på vägen för att nå målet. 
Det finns även förslag på att stänga av 
Sjövägen för att få en bättre miljö för de 
boende och ett sammanhängande 
rekreationsområde.  
 
Lokalgator: Dalvägen, som är  utbyggnads-
områdets infart, har ett trafikflöde på ca 6000 
fordon/dygn. Korsningen Dalvägen/ 
Frösundaleden är idag högt belastad och har 
kapacitetsproblem. I en trafikutredning som 
gjorts för Råstablick föreslås att korsningen 
Dalvägen/Frösundaleden byggs ut med 
ytterligare ett vänstersvängande fält från 
Dalvägen vid en utbyggnad av området.28  
 
 
 
 

                                                 
25 Andersson intervju 21/2 2001 
26 Solna stad 2000 bil 3 
27 Solna stad 1994 s 56 
28 VBB VIAK  2001 s 

Kollektivtrafik 
Stationer: Utbyggnadsområdet saknar idag en 
naturlig koppling till någon station. (Se karta.) 
Den närmaste stationen är Solna station, som 
ligger inom ca 1,2 km gångavstånd söder om 
området. Stationen trafikeras av pendeltåg som 
går mellan Märsta- Stockholms Central-
Södertälje/Gnesta/Nynäshamn. Det finns även 
en station norr om området, Ulriksdals station, 
men den breda bangården begränsar 
möjligheterna att få en gen koppling dit. 
Sydväst om området ligger tunnelbane-
stationerna Näckrosen och Solna centrum på ca 
1,3 km respektive 1,5 km gångavstånd. Båda 
stationerna ligger på Akallalinjen.  
 
Solna station och Solna centrum kommer att 
eventuellt få stationer på Snabbspårväg Norr. 
Solna station kan därigenom bli en knutpunkt. 
Snabbspårvägen planeras gå mellan 
Universitetet och Alvik där den knyts samman 
med Snabbspårväg Syd. För Solna station finns 
det två alternativa hållplatslägen, yta eller 
tunnel som diskuteras.29 En tunnel skulle vara 
det bästa alternativet för miljön vid korsningen 
Frösundaleden/Råsundavägen, men det 
alternativet är mer kostsamt.30  
 
Buss: Många av busslinjerna passerar Solna 
station där man kan ta sig till bland annat till 
Centralen, Odenplan, Sundbyberg, Bromma-
plan och Ulriksdal. Längs Dalvägen går bara 
en lågtrafiklinje, som på vardagarna endast 
stannar på morgonen och eftermiddagen. 
Hållplatserna längs Dalvägen och Sjövägen 
finns utprickade på kartan. Idag ligger den 
närmaste stationen inom ca 600 meter från 
utbyggnadsområdet. En tätare trafikering och 
eventuell nydragning av busslinjen kan vara 
önskvärt vid en nybyggnad inom området. 
Nattbuss går längs den blå linjen. 

                                                 
29 AB Storstockholms Lokaltrafik 1996 s 16 
30 Hedman intervju 21/2 2001 
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Cykeltrafik 
Regionala cykelvägsstråk finns utmed E18, 
Kolonnvägen och Frösundaleden. Dessa 
cykelvägar ger området goda förutsättningar 
för arbetspendling. En gen och god koppling 
från utbyggnadsområdet till de regionala 
cykelstråken saknas dock. Utmed Sjövägen 
finns det även separerade cykelvägar på båda 
sidorna om vägen. Cykelstråket Dalvägen 
saknar separat cykelväg, men det finns plats 
för att anlägga en. (Se cykelnätskarta.) 
 
 
Gatumiljö 
Vid Solna station är miljön torftig och gatu-
rummet är mycket brett i korsningen Dalvägen/ 
Frösundavägen. Det finns dock möjlighet att 
överdäcka Solna station för att sluta gatu-
rummet samt göra miljön intressantare och 
trevligare. Även längs Dalvägen är gatu-
rummet brett, trottoarerna är smala samt miljön 
upplevs monotom och torftig. På den västra 
sidan om Dalvägen finns det plats att lägga 
smala hus för att förbättra stadsbilden. 
Vintervägen, som är den andra befintliga 
infarten till området, har bara en smal trottoar 
på västra sidan och gaturummet är även här 
otydligt. De övriga gatorna i industriområdet 
har en torftig miljö med avsaknad av 
trädplanteringar och trottoarer.  
 

 
Korsningen Dalvägen/Frösundaleden 
 
 

 
Dalvägen   
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SLUTSATSER  
 
• En tidigare utbyggnad av bostäder har 

försvårats av att området har varit sankt 
samt att försvaret köpte upp Lilla 
Frösundas markegendom och att SJ senare 
förvärvade marken vid Råstasjön.  

 
• Från markhushållningssynpunkt är 

området lämpligt att bebygga med bostäder 
och kontor. En utbyggnad av området 
möjliggörs genom att verksamheterna på 
SJ:s mark har korttidskontrakt och kan 
flyttas från området. Kontorsbyggnaderna 
längs Dalvägen och det oktagonformade 
huset vid Pyramidvägen är dock inte 
ekonomiskt rimliga att riva. Minigolf-
anläggningen och Banverkets område bör 
också bevaras.  

 
• Det finns möjlighet att ta bort vissa 

stickspår när verksamheterna som 
använder dessa försvinner. 

 
• Den västra delen av utbyggnadsområdet, 

som har sjö och parkutsikt, är ett bra läge 
för bostadsbebyggelse. Kontors-
bebyggelse, minigolfbana och fotbollsplan 
skapar dock svårigheter att koppla ihop 
området med befintlig bostadsbebyggelse, 
men det finns möjlighet att flytta 
bollplanen till norra delen av området. 

 
• Mot stambanan kan ny kontorsbebyggelse 

få annonsläge. Miljön vid stambanan och 
rangerbangården är torftig och bör 
förbättras. 

 
• Närheten till stambanan och rangerban-

gården orsakar bullerstörningar. Hur stor 
bullerföroreningen är samt hur man kan 
planera med hänsyn till buller är en viktig 
aspekt att studera i det här arbetet. 

 
• Ny bebyggelse i området bör anpassas till 

den befintliga kontorsbebyggelsen i fyra 
till fem våningar samt angränsande 
punkthus i fem till nio våningar. 

 
• Råstaån är en tillgång för området och den 

bör göras mer tillgänglig vid en utbyggnad 
av området.  

 

• Pålning och sanering krävs vid en 
exploatering av området. 

 
• Vintervägens gaturum bör utformas 

tydligare samt kompletteras med en 
trottoar längs parken.  

  
• Vid nybyggnad måste kontor och bostäder 

hålla ett avstånd på 25 respektive 50 meter 
från stambanan, med hänsyn till 
bestämmelserna om riskhänsyn från 
stambanan. 

 
• Strandskyddet på 100 meter bör följas, 

eftersom området är en populär stadsdels-
park och viktig fågelbiotop.  

 
• I Råstasjöpark finns idag ingen lekplats. 
 
• ”Råstablick” har ett trafikmässigt bra läge 

nära stora europavägar, men det innebär 
också risker för smittrafik genom området. 
Smittrafiken från E18 kan minska vid  
utbyggnaden av Norra länken, men den 
kan samtidigt öka vid en utbyggnad av 
Järvafältet. 

 
• Solna station är den naturligaste och 

närmaste stationen att koppla området till. 
Goda bussförbindelser och en eventuell 
station på Snabbspårväg Norr kommer att 
göra den till en betydelsefull knutpunkt. 
Stationen kan överdäckas för att förbättra 
stadsbilden. 

 
• ”Råstablick” har svårigheter att ge 

underlag för en egen närbutik. Vid en 
utbyggnad av service bör den lokaliseras 
till Solna station för att få ett större 
upptagningsområde. Boende, arbetande 
och besökande i parken kan dock ge 
underlag för ett café i området.  

 
• Grundskola finns inom gångavstånd, men 

ett daghem skulle vara önskvärt inom 
området.  

 
• Parkområdet öster om Råstasjön behöver 

förbättras. Befintlig vegetation bör 
kompletteras med bland annat pil, jolster 
och vide som är utmärkande för området. 
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• Dalvägens torftiga miljö och breda gatu-
rum kan förbättras med nya byggnader 
längs västra sidan och kompletterande träd 
utmed industritomterna. Vasalundsparken 
vid Dalvägen är inte viktig som 
spridningskorridor för djur, men den 
används för rastning av hundar och det 
finns värdefulla träd samt dåliga 
ljusförhållanden att ta hänsyn till. Längs 
Dalvägen finns det plats för att anlägga en 
separat cykelväg. 

 
• För att minska biltransportbehovet bör 

industrilinjens turtäthet öka och en 
busslinje kan även dras in i området om 
det byggs en genomgående väg. 

 
• Vid en utbyggnad av området behöver 

korsningen Dalvägen/Frösundaleden 
studeras. 

 
• Idag har området barriärproblem med bl.a. 

stambanan, rangerbangården och 
Sjövägen. En gång- och cykelbro över 
banområdet kan ge en förbindelse till bl.a. 
Frösunda-Nationalstadsparken och 
regionalt cykelstråk. Barriärproblemet är 
dock komplext och måste därför studeras 
vidare i nästa kapitel. 

 
• Utbyggnadsområdet kan lä tt bli ett 

”otryggt” område till och från kollektiv-
trafik, eftersom det planerade bostads-
området idag ligger mellan ett arbets-
område, park, stambanan och SJ:s bangård. 
Vid eventuella bro- och tunnel 
utformningar vid stambanan är även 
tryggheten viktigt att undersöka. 
Trygghetsaspekten bör därför studeras 
vidare i nästa kapitel  
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Följande avsnitt kommer att behandla 
aspekterna barriärer, trygghet och buller, 
eftersom de utgör stora komplexa problem 
enligt analysen av området. Frågor som var 
och hur barriärerna kan minskas samt hur 
utbyggnadsområdet kan planeras med hänsyn 
till trygghet och buller kommer att undersökas. 
Ett kunskapsunderlag inleder varje aspekt och 
utifrån detta görs en analys av området. 
Eftersom aspekterna barriärer, trygghet och 
buller berör varandra dras samlade slutsatser 
sist i detta kapitel. 
 
 

KUNSKAPSUNDERLAG- 
BARRIÄRER 
 
Inledning 
För att kunna lösa områdets barriärproblem på 
ett bra sätt har en särskild litteraturstudie gjorts 
om barriärer samt dess effekter för boende och 
övriga gång- och cykeltrafikanter. Svårigheter 
att hitta litteratur har lett till att studien har 
begränsats till ett fåtal böcker och artiklar. 
 
Barriärer kan vara naturliga eller anlagda. 
Vattendrag, järnvägar, motorvägar etc. är 
exempel på barriärer som är omöjliga eller 
förbjudna att korsa. I tätorten utgör huvud-
gatorna barriärer men även vissa lokala, långa 
uppsamlingsgator kan med stort bilflöde och 
hög hastighet vara ett stort hinder för fria 
förflyttningar.31 Barriärer begränsar möjlig-
heterna för fotgängare och cyklister att röra sig 
fritt i lokalmiljön, vilket är viktigt för att göra 
det möjligt att etablera sociala kontakter. 
Särskilt betydelsefullt är det att kunna röra sig 
obesvärat i närheten av bostaden, att kunna nå 
lekplatser, parker, butiker, daghem, skolor, 
samlingslokaler och andra aktivitetspunkter 
utan större hinder av trafik och trafikanlägg-
ningar. Den minskade rörelsefriheten försvårar 
eller i vissa fall förhindrar människors möjlig-
heter till kontakt med varandra, valfriheten 
beträffande butiker, rekreation, service och 
andra viktiga målpunkter inskränks samt 
känslan an identifikation med hemmiljön 
försvagas. Särskilt ”sårbara” grupper är barn, 
äldre och handikappade.32  

                                                 
31 Statens planverk 1982 
32 Korner 1979 s 4-5 

Begreppet barriär 
Det går att finna många olika definitioner på 
begreppet barriär. Jonny Korner föreslår i sin 
bok ”Trafikanläggningars barriäreffekter” 
följande definition för barriär: ”En barriär är en 
fysisk företeelse med egenskaper (materiella 
eller immateriella) som omöjliggör, försvårar 
eller avskräcker från tvärkontakter.” Den 
fysiska företeelsen kan vara fordonshastighet, 
buller, mörk gångtunnel etc.33 Definitionen 
visar att en barriär kan vara både fysisk och 
mental. 
 
Till begreppet barriär kopplas ofta adjektiv, 
som syftar på anledningen till att den innebär 
ett hinder eller de följdverkningar som 
företeelsen medför. 
 
Fysisk barriär: Är en företeelse som 
omöjliggör eller försvårar kroppsligt tillträde.  
 
Visuell barriär: Är en företeelse som 
omöjliggör eller försvårar visuella kontakter. 
T.ex. kan en bullerskärm utgöra en visuell 
barriär.  
 
Psykologisk barriär: Är en trafikanläggning 
som är fysiskt passerbar men har egenskaper 
som avskräcker från tvärkontakter. 
Utformningen av gångtunnlar/gångbroar, 
buller, avgaser m.m. kan vara ”psykologiskt” 
avskräckande. Många ogillar tunnlar för att 
man är rädd för att bli överfallen. En bro kan 
ge en känsla av obehag p.g.a. att man oftast 
måste gå upp och bli utsatt för vindar. 
 
Social barriär: Är en företeelse som medför 
störningar i det sociala kontaktmönstret.  
 
Juridisk barriär: En trafikanläggnings förbud 
att passera som t.ex. förbud att gå mot rött ljus 
kan förhindra/försvåra tvärförflyttningar.34 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Korner 1979 s 32 
34 Korner 1979 s 14-15, 33 
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Barriäreffekter 
Jonny Korner har på bakgrund av omfattande 
litteraturstudier föreslagit följande definition 
på barriäreffekter: ”Barriärffekter är de 
konsekvenser som uppstår i omgivningen till 
en trafikanläggning på grund av att den har 
egenskaper som försvårar tvärkontakter”35 
 
I ”Tråd 82” ger Statens planverk följande 
definition: ”Med barriäreffekt avses dels den 
direkta inverkan en barriär har på korsande 
gång- och cykeltrafikanters framkomlighet och 
säkerhet, dels den indirekta inverkan en barriär 
har på människors förflyttnings- och kontakt-
mönster. Detta mönster kan i sin tur styra hur 
olika verksamheter som utgör mål för gående 
och cyklister besöks eller lokaliseras.” 36 
 
Barriäreffekter kan förutom passage av en 
trafikanläggning även uppkomma längs en väg. 
En hög trafikmängd kan påverka tryggheten 
vid cykling längs en väg som saknar separat 
cykelbana.37  
 
Barn i förskoleåldern är särskilt drabbade av 
barriäreffekter. Under denna period genomgår 
deras sociala utveckling en avgörande fas. På 
grund av barriäreffekter begränsas lekar i det 
fria och även små vägar kan vara barriärer. 
Följden av detta blir att de får svårt att ta 
kontakt med andra barn, trots att detta är vad 
de bör utveckla i förskoleåldern. Rörelse-
friheten kan begränsas så pass att barnet bara 
kan gå ut när en vuxen följer med.38  
 
Enligt Jonny Korner kan barriäreffekterna 
lämpligen indelas i primära (direkta), 
sekundära och tertiära (indirekta) effekter. De 
sekundära och tertiära effekterna uppstår som 
följdeffekter av de primära effekterna.  
 
Primära: De direkta effekterna är sådana 
konsekvenser som omedelbart kan konstateras 
då en förändring av egenskaperna hos t.ex. en 
trafikanläggning inträffar. Barriäreffekter 
omfattar ett mycket komplext område med 
många aspekter av både fysiskt, psykiskt och 
social karaktär.  
 

                                                 
35 Korner 1979 s 33 
36 Statens planverk 1982 
37 Vägverket 1989 s 218 
38 Korner 1979 s 6 

- De fysiska effekterna är de direkt fysiska 
hinder som orsakas av barriären. Effekten 
kommer till uttryck i tidsförluster och omvägar 
som ger ökad ansträngning. 
 
- De psykiska effekterna kan vara otrygghet att 
använda en mörk tunnel. De kan också bestå 
av stress över att inte komma över barriären 
och obehag över att vara utsatt för buller och 
avgaser. 
 
- De sociala effekterna kan bestå av minskade 
kontakter mellan människor. En trafik-
anläggnig kan vara orsak till att kontakter 
bryts, blir mindre starka elle r helt enkelt inte 
uppstår. Genom att avstå från att passera över 
en barriär uppstår inga sociala kontakter. 
 
Sekundära effekter: Sekundära effekter är 
följdeffekter av de primära effekterna. Dessa 
effekter påverkar målpunktsval, färdsätt och 
totala antale t kontakter. Sekundära effekter kan 
exempelvis orsaka ökat bilanvändande, 
minskat kundunderlag och eventuell från-
flyttning från området. 
 

 Tertiära barriäreffekter: Dessa följdeffekter 
är mer svårgripbara och består av störningar i 
lokala aktiviteter och socialt umgänge kring 
barriären.39 
 
 
Barriärstorlek 
Hur stora barriäreffekterna blir av en trafik-
anläggning beror inte bara på barriäregen-
skaperna utan också på omgivande målpunkts-
egenskaper och berörda individers egenskaper 
enligt modellen på nästa sida. Målpunktsegen-
skaperna påverkar behovet att passera trafik-
anläggningen och individegenskaperna 
inverkar på förmågan att passera.40 (Se modell 
nästa sida.)  

                                                 
39 Korner 1979 s 31-33, Herrestedt 1981 s 86  
40 Korner 1979 s 29-31 
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INDIVIDUELLA  EGENSKAPER 
- åldersfördelning 
- kön  
- fysisk och psykiskt tillstånd   
- etc 

MÅLPUNKTSEGENSKAPER 
-lokaliserning 
-funktion 
-möjliga alternativ 
-etc 

BARRIÄREGENSKAPER 
-bredd  
-korsningsutformning 
-buller  
-etc 
 

TERITIÄRA  EFFEKTER 
sociala störningar 

SEKUNDÄRA EFFEKTER   
målpunktsval  
totala antalet kontakter  
annat färdsätt  
  

PRIMÄRA EFFEKTER 
Fysiska: omväg och tidsförluster 
Psykiska: t.ex. rädsla för tunnel 
Sociala: minskade kontakter    
- 
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Barriäregenskaper hos en trafikanläggning som 
är av betydelse för barriärstorleken är:  
Vertikalläge i förhållande till omgivande mark, 
avstånd mellan korsningspunkter, trafik- 
anläggningens bredd, trappors och rampers 
stigning och utformning av tunnlar/ broar. 
Andra faktorer som är avskräckande från 
passage är trafikbuller samt juridiska hinder 
som förbudsregler. På väganläggningars 
barriärstorlek inverkar även trafiken, kors-
ningspunkters separeringsgrad, ljusreglerings-
faktorer, avgaser etc.41  Förutom barriäregen-
skaperna beror en trafikanläggnings barriär-
storlek också på omgivande målpunkters och 
individers egenskaper. Målpunktsegenskaperna 
lokalisering, typ, kvalité, möjlighet till alter-
nativ etc. påverkar behovet att passera en 
trafikanläggning. Individegenskaperna ålder, 
kön, fysisk och psykiskt tillstånd etc. inverkar 
på möjligheten att passera. Barriäreffekterna 
varierar därför från individ till individ. 42 Till 
exempel är barn, äldre, handikappade, vuxna 
med barnvagn mer ”sårbara” fotgängare. 
Rörelsehindret gör att de är extra känsliga för 
stigningar och trappor.43 Trygghetsunder-
sökningar visar även att kvinnor och äldre ofta 
känner mer otrygghet för t.ex. broar och 
tunnlar än vad unga män gör. 
 

                                                 
41 Korner 1979 s 29-31 
42 Korner 1979 s 31 
43 Herrestedt 1981 s 87 

Slutsatsen av modellen på föregående sida är 
att barriäreffekter kan uppstå av följande tre 
skäl:  
• Genom införandet av ny trafikanläggning i 

ett etablerat kontaktmönster, eller genom 
förändring av barriäregenskaperna hos en 
befintlig anläggning. 

 
• Genom att nya målpunkter tillkommer, 

befintliga målpunkter tas bort eller deras 
attraktivitet förändras. 

 
• Genom förändrad befolkningssamman-

sättning i grannskapet kring en trafik-
anläggning, t.ex. större andel äldre 
människor.  

 
 
Passagebehov 
Faktiska barriäreffekter uppstår först när det 
finns ett passagebehov. Tabellen nedan visar 
passagebehovet för olika åldersgrupper i ett 
ytterstadsområde/förort i stad med ca 50 000 
inv. Förflyttningsbehovet till fots och cykel är 
räknat per dygn och per 10 personer i varje 
grupp. En slutsats av tabellen är att barn och 
ungdomar påverkas mer av en barriär, eftersom 
de har större passagebehov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Passagebehov i ett ytterstadsområde och förort i stad  (Källa: Vägverket 1989 s 214) 

     
Arbete 

Stadsdelslek/ 
rekreation 

 
Annans bostad 

 

Grupp  Håll-
plats  

Ser-
vice    

Skola 
/lek 
 

0-
400m  

400- 
800m  

- 
800m  

Små-
barns -
lek 
-400m  

0- 
400m  

400-
800m  

- 
800m  

Summa 

0- 6 Gång 
Cykel 

  0 
  0 

  0 
  0 

  0 
  0 

  0 
  0 

 5 
 0 

 0 
 0 

10 
  0 

 5 
 0 

 0 
 0 

 0 
 0 

20 
  0 

             

7- 9 Gång 
Cykel 

  1 
  0 

  6 
  2 

25  
  5 

  4 
  0 

 1 
 1 

 1 
 2 

  0 
  0 

 4 
 0 

 2 
 1 

 1 
 2 

45 
14 

             

10- 12 Gång 
Cykel 

  3 
  0 

  6 
  3 

20 
10  

  3 
  1 

 1 
 2 

 1 
 2 

  0 
  0 

 3 
 0 

 2 
 1 

 1 
 3 

40 
22 

             

13- 65 Gång 
Cykel 

  3 
  0 

  6 
  1 

  5 
  5 

  1 
  0 

 1 
 1 

 1 
 1 

  0 
  0 

 1 
 0 

 2 
 0 

 1 
 2 

21 
10 

             

65- Gång 
Cykel 

  4 
  0 

  6 
  1 

  0 
  0 

12 
  0 

 6 
 1 

 2 
 2 

  0 
  0 

 1 
 0 

 2 
 0 

 1 
 2 

34 
  6 
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BARRIÄRANALYS AV 
OMRÅDET  
 
I Solna finns det många stora trafikleder som 
bryter sambanden. Stambanan och ranger-
bangården utgör de största barriärerna för 
utbyggnadsområdet. På barriärkartan är även 
viktiga stråk och målpunkter utmärkta för att 
se var det uppstår konflikter.  
 
 
Banområde 
Öster om utbyggnadsområdet ligger stambanan 
som utgör en 100-200 meter bred barriär och 
idag blockerar den totalt kontakten mellan 
utbyggnadsområdet och Frösunda. Den 
närmaste övergången över stambanan är vid 
Solna station. Enligt barriärkartan finns det 
idag stråk och stora målpunkter på båda sidor 
om stambanan. På östra sidan av stambanan 
finns Stora Frösunda park, Ulriksdals idrotts-
plats, Nationalstadsparken, arbetsplatser i 
Frösunda samt ett regionalt cykelstråk. För 
Frösunda finns önskad kontakt med bland 
annat Råstasjöpark, Vasalunds gymnasium, 
simhallen och arbetsplatser i utbyggnads-
området. Passagebehovet är stort för gymnasie -
ungdomar i Frösunda, eftersom de utgör en 
stor grupp av gång- och cykeltrafikanterna. 
Barriär- och målpunktsegenskaperna visar 
alltså att stambanan är en stor barriär, som 
kommer att bli större vid en utbyggnad av 
Råstablick. 
 
Barriäreffekten skulle kunna minskas med en 
gång- och cykelbro över banområdet mellan 
Råstablick och Ballongberget i Frösunda. Om 
utbyggnadsområdet inte får en sådan övergång 
kan det leda till att de sociala kontakterna helt 
uteblir mellan boende i områdena. Dessutom 
skulle det ge sekundära barriäreffekter i form 
av ökat bilbehov. En bro kan dock inte lösa 
problemen ekologiskt utan bara kommunika-
tionsmässigt.  
 
Över stambanan finns en ca sju meter hög 
kontaktledning, som gör att en eventuell bro 
måste vara hög. Det är dock viktigt att 
stigningen inte är för kraftig för då kan bron bli 
en fysisk barriär för rörelsehindrade. För att 
bron inte ska bli psykologiskt hindrande är det 
även viktigt att studera hur man kan utforma 
bron trygg, vilket görs i trygghetskapitlet. 

Idag förekommer det att arbetande i området 
genar över spåret från pendeltågstationen. Det 
skulle därför vara önskvärt att förkorta 
avståndet med ca 300 meter genom en tunnel-
förbindelse från perrongen, som det idag finns 
till den östra sidan. Hur en tunnel bör utformas 
så att den inte blir en psykologisk barriär får 
studeras närmare i trygghetskapitlet. 
 
Norr om området är bangården över 300 meter 
bred, vilket gör att den är svår att överbrygga 
utan att bli en psykologisk barriär. I området 
har SJ en intern förbindelsegång mellan gamla 
vagnhallen och den nya verkstaden, men det 
finns svårigheter att samutnyttja den med 
allmän gångtrafik. Idag utgör Järvafältet, 
Ulriksdals station och det regionala cykel-
stråket de största målpunkterna norr om ban-
gården. Rangerbangården är dock inte en så 
stor barriär idag, men vid en utbyggnad av 
Råstablick och Järvafältet hindrar den att 
sociala kontakter uppstår mellan dessa. 
 

 
Banområdet mellan utbyggnadsområdet och 
Frösunda. 
 
 
Vägar 
I Solna finns det många stora vägar som skapar 
barriärer i miljön. Vägarnas barriärstorlek på 
kartan grundar sig på trafikmängden. Sjövägen 
som skär av det sammanhängande rekreations-
området Råstasjön-Lötsjön har en trafikmängd 
på ca 8000 fordon/dygn. Bredden på vägen är 
ca 7 meter och övergångarna är signal-
reglerade. Vägen i sig är inte så stor barriär, 
men den höga trafikmängden, bullret och de 
signalreglerade övergångarna ger stora barriär-
effekter på friluftslivet.   
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Sjövägen 
 
Den höga förväntade trafiken längs Dalvägen 
ger barriäreffekter för cykeltrafiken, eftersom 
den saknar separat cykelväg. Detta kan 
upplevas otryggt och ge sekundära effekter i 
form av ökat bilbehov.   
 
 
Övriga barriärer 
I litteraturen tas inte barriärer som industri-
områden och parker upp, men dessa kan också 
hindra en passage. Industriområdet kan utgöra 
en psykologisk barriär för många, eftersom 
området blir folktomt under stora delar av 
dygnet. Många av industritomterna är 
dessutom breda och kan därför leda till 
omvägar. En park kan även bli en psykologisk 
barriär när det är mörkt och folktomt. I plan-
området finns det park runt sjön och längs 
Dalvägen. Industri- och park områdena kan ge 
effekter i form av ökat bilbehov i utbyggnads-
området och liten social kontakt med andra 
områden. Otrygga barriärer kommer att 
studeras och analyseras mer i trygghetskapitlet. 
 
Råstasjön och Råstaån är både tillgångar och 
barriärer i området. Råstaån som sträcker sig i 
öst-västlig riktning är ca 2-3 meter bred. En 
kulvertering skulle öka kontakten, men det 
skulle omöjliggöra ett estetiskt användande av 
den och en öppen å är även betydelsefull för 
djurens vandring. Barriäreffekten kan däremot 
minskas genom mindre gångbroar som blir ett 
trevligt inslag i miljön.  
 
 
 
 
 
 
 

Söder om Sjövägen samt väster om Dalvägen 
finns mycket stora höjdskillnader som även ger 
barriäreffekter för cyklister och rörelse-
hindrade. Eftersom Dalvägen inte har så stora 
nivåskillnader kommer vägen att utgöra den 
mest betydelsefulla länken till närliggande 
områden.  
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KUNSKAPSUNDERLAG- 
PLANERING FÖR 
TRYGGHET   
 
Inledning  
Undersökningar visar att en av de allra 
viktigaste frågorna för boende handlar om 
trygghet. Rädslan för brott kan påverka 
vardagslivet genom att man undviker vissa 
platser eller väljer att inte gå ut ensam på 
kvällen. Trygghetsaspekten är därför viktig att 
undersöka, eftersom det planerade bostads-
området ligger omgivet av en park, ett arbets-
område, stambanan och SJ:s bangård, vilka kan 
upplevas av många som otrygga miljöer efter 
mörkrets inbrott. Detta avsnitt är ett resultat av 
en litteraturstudie om hur man kan planera för 
trygghet i den fysiska miljön. Begreppet 
trygghet kan även kopplas till trafiksäkerhet, 
men det området kommer inte att behandlas 
här. I plan- och bygglagen förekommer inte 
begreppet trygghet. Frågor om trygghet i 
staden har dock under de senaste åren blivit 
mer uppmärksammade i samhällsplaneringen 
för hållbar utveckling. I Sverige är Boverkets 
rapport ”Brott, bebyggelse och planering”, 
utgiven 1998, en av de mest betydelsefulla 
böckerna inom området. 
 
 
Bakgrund till otrygghet  
Känslor av otrygghet och rädsla för brott kan 
utgöra ett stort hinder i människors vardag.  
Vi har olika benägenhet att utveckla rädsla och 
den påverkas av bland annat tidigare erfaren-
heter samt massmedia.44 Enligt undersökningar 
utgör mörker och folktomhet de två huvud-
faktorerna som aktualiserar rädslan för brott.45  
 
Många tycker det är obehagligt att vistas utom-
hus i den egna stadsdelen efter mörkrets 
inbrott. Uppgifter från SCB under åren 1992-
93 visar att var tredje kvinna ” för det mesta” 
eller ”alltid” undviker vissa platser i det egna 
bostadsområdet och ännu fler undviker mer 
avlägsna platser. Forskning visar att de som 
känner sig mest otrygga är kvinnor och äldre. 
Statistiken visar dock att äldre kvinnor är den 
grupp som är minst drabbad av våldsbrott 
utomhus, medan de yngre männen, som uppger 
sig som minst rädda, är den grupp som är mest 

                                                 
44 Birgersson T 1998 s 27 
45 Johansson M 1997 s 13-14 

utsatt för våld i samhället. Förklaringen till 
detta är att de människor som känner sig mer 
sårbara undviker att utsätta sig för risker. En 
studie bland skolelever visar också att yngre 
barn känner sig otryggare än äldre barn och att 
fler flickor än pojkar kände sig rädda på vissa 
platser.46  
 
Även om rädslan för brott i teorin ofta kan vara 
tämligen obefogad är den för stora grupper av 
människor, framförallt kvinnor och äldre, ett 
stort problem och begränsar vardagens möjlig-
heter att använda stadens miljöer. Många und-
går sin rädsla genom att undvika platser som 
t.ex. parker och en del väljer att stanna hemma 
efter mörkrets inbrott. Rädslan betyder inte 
bara försämrad livskvalitet för den enskilde, 
utan leder också till att färre rör sig i området. 
Detta skapar då ökad otrygghet utomhus, 
eftersom den informella sociala kontrollen inte 
fungerar. Isoleringen kan därigenom utvecklas 
till en ond cirkel.47  
 
Den sociala kontrollen är av central betydelse 
för tryggheten. Social kontroll etableras när det 
finns andra människor, såväl bekanta som 
främlingar, närvarande.48 Om en plats befolkas 
eller inte beror på hur platsen och dess 
omgivning är utformad; hur gles eller tät 
bebyggelsen är; vilka verksamheter som är 
lokaliserade dit; om byggnaderna har fönster 
och hur de sitter etc. Informell social kontroll 
som är ett resultat av att man känner eller 
känner till varandra kan gynnas av mindre 
grannskap och slutna gårdar.49  
 
 
Stadsstrukturens betydelse 
Några viktiga huvudfaktorer för tryggheten är 
markanvändningsstrukturen, stadsplane-
mönstret samt stadens storlek och täthet, vilka 
beskrivs nedan. 
 
Markanvändningsstruktur: Hur olika 
funktioner lokaliseras i staden är av stor 
betydelse för tryggheten. De förbättrade 
kommunikationerna ledde till att man under 
funktionalismen skilde bostäder, industrier, 
rekreation, service åt. Mellan de olika 
funktionerna placerades kommunikationsstråk 

                                                 
46 Malm 2000 s 32 
47 Birgersson T 1998 s 29 
48 Birgersson T 1998 s 58 
49 Malm 2000 s 11  
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med biltrafiken för sig, gång- och cykeltrafiken 
för sig eller grönytor för sig. Funktions- 
uppdelningen av staden skapar otrygghet samt 
även risker för brott genom att områdena är 
befolkade vissa tider på dygnet medan de kan 
vara helt öde andra tider. Det är därför viktigt 
att blanda bostäder, arbetsplatser och handel 
för att skapa befolkade platser under en så stor 
del av dygnet som möjligt.50  
 

       
Man får en otrygg miljö när bostäder, arbetsplatser 
och service skiljs åt. 
 
 
Stadsplanemönster: För tryggheten har 
stadsplanemönstret stor betydelse, eftersom det 
påverkar människor hur de kan röra sig i 
staden. Befolkade gator och platser där många 
rör sig, där det finns såväl bekanta som 
främlingar, ger trygghet och därmed mindre 
brottslighet. Bo Grönlund menar att en rumslig 
nätstruktur är att föredra framför en struktur 
som förgrenar sig, ”trädstruktur”, som i de 
nyare stadsdelarna. I nätstrukturen ökar 
människors möjligheter till möten och rörelsen 
är jämnare fördelad, vilket ger en tryggare 
miljö. Trädstruktur har däremot en utglesande 
effekt på människor och kan leda till en känsla 
av otrygghet på vissa platser.51 (Se bild.) 
 
 

 
 
Nätstruktur och trädstruktur i två stadsdelar i 
Kalmar: Kvarnholmen och Östra Norrliden. 
(Källa: Birgersson T 1998 s 65) 
 
 

                                                 
50 Birgersson T 1998 s 63-64 
51 Grönlund hämtat 2001-03-01  

Stadens storlek och täthet: I Boverkets 
rapport ”Brott bebyggelse och planering” 
menar man att en ökad urbanisering antas 
försvaga den sociala kontrollen. I en stor stad 
blir möjligheterna att känna igen andra 
människor svårare, vilket kan orsaka otrygg-
het.52 Enligt Bo Grönlund är det dock viktigt 
med täthet i staden för att skapa möjlighet för 
social kontroll. Ett högt exploateringstal ger 
förutsättningar för liv och rörelse, menar 
Grönlund. Eftersom bostadsytan per person är 
stor idag, livsstilarna är andra än tidigare och 
företagen större, är det svårt att få en livlig 
stadsmiljö i nyare stadsdelar inte minst om 
man bygger staden i isolerade enklaver. För att 
få en livlig stadsmiljö behöver invånarantalet 
vara högt, exploateringstal minst två, menar 
Grönlund. Det tunnaste sociala sammanhanget, 
som fortfarande är en aning stadsmässigt med 
möjlighet för social kontroll, är tre människor 
inom 100 meters avstånd. Men i nyare stads-
miljöer når 90 % av alla rörelselinjer inte upp 
till det som genomsnitt.53  
 
 
Trafiksystemet  
En central aspekt i trafikrummet är tryggheten. 
De platser i trafikmiljön som ofta anges som 
otrygga är de allmänna färdmedlen, 
parkeringsanläggningar, gång- och cykelvägar, 
gångtunnlar och broar. För att skapa trygga 
miljöer som människor vill använda är det av 
stor betydelse att tänka på lokalisering, 
utformning och skötseln av dessa platser. 
Möjligheten att lätt orientera sig är en över-
gripande utformningsfråga i trafiksystemet. 
Utformningen av vägnätet, överblickbarhet och 
en bra skyltning är då betydelsefullt.54 Blind-
vägar bör vara korta, speciellt i kontors-
områden. Utländska undersökningar har 
nämligen visat att inbrott sker dubbelt så ofta i 
ändan av blindvägar som längs genomgående 
vägar.55  
 
Allmänna färdmedel: Efter mörkrets inbrott 
finns många platser kring de allmänna färd-
medlen, som främst kvinnor upplever som 
otrygga och helst undviker. För att skapa 
trygghet kring de kollektiva färdmedlen är 
hållplatsplaceringen av central betydelse. 
Hållplatser i ensliga lägen eller där man 

                                                 
52 Birgersson T 1998 s 66 
53 Dalgren 2000 s 13-19 
54 Birgersson T 1998 s 78-79 
55 Det kriminalitetsforebyggande råd 1998 s 9 
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tvingas gå igenom en dåligt upplyst skogs-
dunge för att komma hem ger känslor av 
obehag. Det är därför tryggare om bussen åker 
in i bostadsområdet än om hållplatsen ligger 
längs en stor väg utanför bostadsområdet. 
Dessutom måste utformningen kring håll-
platsen vara sådan att omgivningen går att 
överblicka för den som väntar och att andra 
kan se vad som händer på eller kring håll-
platsen. Buskage, hållplatsskydd med täta 
väggar som inte går att se igenom eller andra 
arrangemang som skymmer sikten bör 
undvikas. På kvällen behövs god belysning vid 
och kring busshå llplatsen samt längs vägen till 
hållplatsen. Även faktorer som turtäthet och 
lokalisering av verksamheter har stor betydelse 
för tryggheten vid en hållplats.56  
 

 
Busshållplats i ensligt läge. 
(Källa: Birgersson T 1998 s 7) 
 
Gång- och cykelvägar: Det kan vara 
tilltalande att röra längs gång- och cykelvägar 
genom en park under dagen, men för den 
mörka tiden av dygnet behövs alternativa 
trygga vägar där det finns andra människor 
som t.ex. en bebodd gata eller en gång- och 
cykelväg längs en bilväg. Siktlinjer och 
överblickbarhet är faktorer som går att påverka 
i samband med valet av vägens dragning. 
Tryggheten ökar också om trottoarerna är 
placerade på bägge sidor om gatan och om de 
är så breda att det går att mötas. Dessutom kan 
gatans belysning utformas så att den både lyser 
upp bilarna och trottoaren för de gående.57  
 
Gångtunnlar och broar: Många upplever 
gång- och cykeltunnlar som otrygga och man 
undviker dem därför. En gångtunnel/bro ska 
vara så kort som möjligt, bred, väl upplyst och 
den bör inte innehålla  något som skymmer 
sikten för att kännas trygg.  Entrén till en 
tunnel/bro bör vara väl synlig och överblick-

                                                 
56 Birgersson T 1998 s 79-80 
57 Birgersson T 1998 s 80 

bar med god belysning. Det är även betydelse-
fullt att tunneln/bron leder till något som känns 
säkert.58 Wekerle och Witzman  
rekommenderar i ”Safe cities” att en tunnel bör 
vara minst ca 3,5 meter bred och 3 meter hög 
för att undvika klaustrofobi. Dessutom kan 
man sätta upp en konvex spegel i blinda hörn 
för att få överblick.59  
 
Parkeringsanläggningar: Många känner sig 
osäkra i parkeringshus och stora garage, 
eftersom de ofta är utformade så att de grund-
läggande villkoren för trygghet saknas, som att 
vara sedd och att själv kunna överblicka. 
Pelare, dolda hörn, täta väggar och dålig 
belysning gör att många upplever det otryggt 
att ta sig till och från bilen. Till parkerings-
husen bör det därför finnas valmöjligheter. 
Stora parkeringsanläggningar utomhus kan 
även ha trygghetsproblem om de på grund av 
sitt läge, utformning eller storlek är svåra att 
övervaka. Det är därför att föredra parkering i 
mindre enheter med lågt växande buskar och 
som ligger nära befolkade platser eller 
byggnader med fönster som vetter mot 
parkeringen. 60 I artikeln ”Kan stadens form 
främja tryggheten?” finns en rekommendation 
om att parkeringen bör vara synlig eller i 
måttfulla garageenheter- kring 50 platser.61  
 
 
Bostadsområden 
I urbana bostadsområden är det viktigt med 
tydliga ansvarsförhållanden. En uppdelning av 
ytor i privata, halvprivata, halvoffentliga 
respektive offentliga rum, ger de boende bättre 
möjligheter till övervakning (informell 
kontroll), menar Oscar Newman i sin bok  
”Defensible Space”.62 Bostadshuset bör 
dessutom placeras och utformas så att det får 
en relation till gatan för att underlätta över-
vakning, men även för den förbipasserande är 
det av betydelse när det finns en informell 
övervakning av gaturummet. Fönster i botten-
våningen, burspråk och balkonger ökar den 
sociala kontrollen.63 Newman menar att den 
tryggaste placeringen av entrén är den ute vid 

                                                 
58 Birgersson T 1998 s 81-82 
59 Wekerle och Whitzman 1995 s 87 
60 Birgersson T 1998 s 82 
61 Cederquist 2000 s 221 
62 Newman 1973 s 8-9       
63 Birgersson T 1998 s 83 
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gatan och den sämsta är med entrén mot 
gården, dold för förbipasserande.64  
 

 
Klara uppdelningar mellan offentliga och privata 
rum ger naturlig övervakning av gård och gata. 
(Källa: Newman 1973 s 9.)    
 
Möjligheten att känna igen de människor som 
bor i området skapar trygghet. Den sociala 
kontrollen kan gynnas av exempelvis mer 
slutna gårdar, mindre bostadsenheter samt inte 
alltför höga trapphus. Tydliga gränser mellan 
privat och offentligt gör att ingen kan komma 
in på gården utan att noteras. Om gården 
istället är öppen mot gatan med kanske en 
passage minskar de boendes möjligheter till 
övervakning. 65  
 
I boken ”Stadsrum- människorum” tas även 
vikten upp av att ha en mer privat gård samt att 
ha utsikt över bostadsmiljön. Utsikt från 
bostaden över gården eller närmaste omgiv-
ningen respektive från gården över de utgångar 
som finns mot omgivningen, ger en trygghets-
känsla för exempelvis småbarnsföräldrar. En 
kringbyggd, ganska öppen gård utan för höga 
buskar och med få och tydliga utgångar 
värderades därför högt av småbarnsföräldrarna. 
Stråk med många ”främmande” som går 
igenom ett bostadsområde är en osäkerhets-
faktor för de boende, men en trygghet för de 
förbipasserande som på kvällen har många 
vakande fönsterögon.66  
 
Den sociala kontrollens användbarhet kan dock 
stå i konflikt med personlig integritet- att man 
inte vill känna sig kontrollerad av grannar. Det 

                                                 
64 Newman 1973 s 82-83 
65 Birgersson T 1998 s 58, 84 
66 Berglund och Jergeby 1998 s 19-20 

är alltså skillnad på att ha kontroll och att 
känna sig kontrollerad. En privat uteplats där 
man kan träffa grannar som t.ex. en berså som 
är skyddad mot fönsterögon är därför 
betydelsefullt. Från den skyddade pla tsen bör 
det finnas utsikt för att öka tryggheten. Under-
sökningar i boken ”Stadsrum- människorum” 
visar också att vuxna använder den gemen-
samma gården i ganska liten utsträckning och 
att den uppfattas främst som en tillgång för 
barnen. För att få vuxna att komma ut på 
gården behöver ofta nyttobehovet tillfred-
ställas. Genom t.ex. trädgårdsskötsel skapar 
man möten mellan de boende och ökar den 
sociala kontrollen och tryggheten.67  
 
 
Parker  
Grönområden och offentliga parker är av stor 
betydelse eftersom de ger närhet till naturen; 
lekmöjligheter för barn; möjlighet till 
rekreation och social samvaro. Många upplever 
dock otrygghet i parker och gröna områden. 
Det är framförallt kvinnor som tycker att grön-
områden är otrygga, speciellt på kvällen när 
det är mörkt. Många skymmande buskage i 
parken gör att den ofta är svår att överblicka på 
kvällen. Enligt Boverkets rapport ”Brott, 
bebyggelse och planering” bör gångvägar i 
parker utformas så att de lätt går att överblicka. 
Dels för den som går på vägen och dels för att 
den gående är synlig för andra i 
omgivningen.68  I artikeln ”Varning för park” 
är författaren Dan Hallemar dock kritisk till 
Boverkets rekommendation om att parken ska 
vara överblickbar och genomsiktlig. Han 
menar att det inte är i överblickbarheten utan i 
variationen och spänningen som vi hittar 
parkgestaltningens grund. En kvalitet som inte 
går att sammanföra med kravet på att sikten 
inte får skymmas av vegetationen. Botemedlet 
att göra parken trygg är istället att föra in 
aktiviteter i parken som det var förr, menar 
Hallemar.69 För att undvika situationer som 
upplevs som obehagliga kan dessutom 
möjligheter ges till alternativa vägval för t.ex. 
dagen respektive natten. 70 
 
Parkens utformning är betydelsefull för 
upplevelsen av trivsel och trygghet. Det kan 
röra sig om sittplatsers utformning, t.ex. 

                                                 
67 Berglund och Jergeby 1998 s 17-18 
68 Birgersson T 1998 s 84-85 
69 Hallemar 2000 s 20-23 
70 Birgersson T 1998 s 85 
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möjligheten att bli sedd, ha god överblick samt  
”skydd i nacken”. Parkens kontakt med sin 
omgivning är ytterligare en faktor som 
påverkar tryggheten. Gångstråk i ytterområden 
utan kontakt med bebyggelse kan oftast 
uppfattas som otrygga.71 Med bebyggelse kan 
dessutom parker få fler upplevelsevärden. 
 
Istället för att ge en park full belysning som 
kan vara kostsamt och sällan önskat kan man 
koncentrera belysningen till områden där de 
flesta går. Belysningen bör vara jämn och 
placeras ovanför huvudhöjd för att man ska 
kunna se vem man möter.72  
 
 
Arbetsområden 
De senaste årtiondenas separering av olika 
funktioner har lett till att det finns områden 
med bara arbetsplatser, utan någon blandning 
med bostäder eller service. I den äldre staden 
låg funktioner blandade och arbetsplatser fanns 
mitt bland lägenheter och butiker. När 
industrier blev mer nedsmutsande och bullriga 
placerades de av hälsoskäl i skilda områden, 
men med dagens teknik kan åter arbetsplatser 
och bostäder blandas i större utsträckning. I 
renodlade arbetsområden upphör den 
informella sociala kontrollen under vissa tider 
under dygnet och veckan. Det kan innebära att 
människor, som vistas i området under dessa 
tider får en känsla av otrygghet. I dessa 
områden är det därför viktigt att utforma 
kollektivtrafikhållplatser så att de går lätt att 
överblicka och inte placera dem på ödsliga 
platser där den som väntar inte är sedd av 
andra. Entréer till byggnader bör även vara 
lätta att överblicka, utan skymmande tät 
vegetation. 73  
 
 
Generella utformnings-
principer  
• Livfulla platser: Folktomma platser 

skapar otrygghet och det är därför viktigt 
att skapa livfulla platser genom att t.ex. 
blanda olika funktioner. Det är också 
viktigt att planera attraktiva miljöer som 
lockar ut människor och får dem att vilja 
stanna en stund. En plats blir attraktiv om 
den innehåller tillfällen till att möta andra 

                                                 
71 Birgersson T 1998 s 84-85 
72 Det kriminalitetsforebyggande råd 1998 s 22 
73 Birgersson T 1998 s 86-87 

människor; upplevelsevärden som t.ex. 
estetiska; synkontakt med en aktivitet och 
möjlighet till nyttiga aktiviteter som t.ex. 
trädgårdsskötsel.74                                                             

                  
• Jämn tidsanvändning: För att få social 

kontroll är det viktigt att etablera en så 
jämn användning av platsen över tiden 
som möjligt. Man bör därför blanda 
bostäder, kontor och service. På platser där 
en jämn användning är omöjlig som t.ex. 
en park kan man planera för en tydlig 
skillnad mellan de tider när platsen 
används.75  

 
• Överblickbarhet: Att kunna se vad som 

händer är en viktig faktor för att man ska 
kunna känna sig trygg. Överblickbarhet 
kan man skapa genom siktstråk, god 
belysning, tydligt organiserat gångväg-
system samt att undvika skarpa hörn och 
skymmande vegetation. Det är särskilt 
viktigt att kunna se entréer till platser eller 
hus på avstånd.76  

 
• Synlighet: För att känna sig trygg är det 

viktigt att veta att det är någon som ser en. 
Det är därför betydelsefullt att skapa 
visuella samband mellan t.ex. innerzon och 
ytterzon. Fönster i bottenplan, genom-
siktlighet vid entréer, passager, hållplatser 
och parkeringsplatser är då viktigt. Gång-
vägar från t.ex. parkeringsplatser, buss-
hållplatser bör vara väl synliga och passera 
förbi platser där aktiviteter pågår. 
Utskjutande och överhängande element, 
indragna dörrar, vinklar och vrår som gör 
att man inte syns bör undvikas. Dessutom 
är det viktigt med god belysning. 77  

 
• Orienterbarhet: Det är viktigt att planera 

så att det är lätt att hitta vägen för att skapa 
en känsla av trygghet. Det kan man göra 
genom att tydligt organisera gångvägar; 
skapa siktlinjer till landmärken och mål 
samt undvika oöverskådliga ”fällor” som 
t.ex. återvändsgränder.78 Skyltar med t.ex. 
en karta förbättrar orienterbarheten och 
ökar därmed trygghetskänslan. 79  

                                                 
74 Berglund och Jergeby 1998 s 41-42, 88 
75 Birgersson T 1998 s 77,88 
76 Birgersson T 1998 s 87 
77 Birgersson T 1998 s 87 
78 Birgersson T 1998 s 87 
79 Wekerle och Whitzman 1995 s 56 



38  

   

• Tillgänglighet: Man ska kunna nå mål-
punkter utan att behöva passera mörka 
passager och i situationer som känns 
otrygga ska det finnas möjlighet till 
alternativa vägval. Dessutom bör håll-
platser eller parkeringsplatser inte ligga 
långt från målpunkten t.ex. bostaden.80  

 
• Rumslig uppdelning: Känsla av trygghet 

kan skapas genom tydligt uppdelade rum i- 
privata, halvprivata, halvoffentliga 
respektive offentliga. Storleken bör även 
vara rimlig eller indelad i mindre enheter. 
Genom att skapa en känsla av territorie 
bland de boende så tar de ansvar för 
platsen och varandra, men det är viktigt att 
undvika ”gated communities”. Erfaren-
heter har visat att brottsligheten har ökat i 
dessa bostadsområden.81  

 
• Skötsel av miljön: Upplevelsen av trygg-

het påverkas starkt av miljöns utformning. 
Trygghetsundersökningar visar att särskilt 
kvinnor reagerar på signaler som kan 
associeras med fara och social oordning 
som t.ex. grafitti, tomma och förfallna 
byggnader samt andra tecken på dåligt 
underhållen miljö. 82  

 
• Belysning: För tryggheten är det viktigt att 

kunna se och vara sedd av andra. 
Belysningen ska därför vara jämn utan 
mörka zoner samt lysa på de som går, 
cyklar eller vistas på en plats och inte bara 
på trafiken. Dessutom bör det inte finnas 
något som skymmer belysningen som 
buskar och träd.83 Det är dock viktigt att 
inte placera belysning så att man ger en 
falsk känsla av trygghet där det inte finns 
någon social kontroll som t.ex. genom en 
park.84  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
80 Birgersson T 1998 s 87 
81 Wekerle och Whitzman 1995 s 50-53 
82 Wekerle och Whitzman 1995 s 4 
83 Birgersson T 1998 s 88  
84 Wekerle och Whitzman 1995 s 28- 31 

Trygghetsbehovet i perspektiv  
En trygg och säker stad är naturligtvis inget 
entydigt begrepp. Strategier för att skapa 
trygga städer kan lätt hamna i konflikt med 
andra strategier som t.ex. en spännande stad. 
Arkitekten Bo Grönlund, lektor vid 
Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn 
menar att förutom den trygga och trivsamma 
staden finns det även behov av den spännande 
staden. Om staden inte är spännande så gör 
exempelvis ungdomar den spännande ändå. I 
en spännande stad ska man inte kunna över-
skåda allt på en gång, men varje rum för sig 
ska vara överblickbart. Stadsrummet skall ge 
nya upplevelser, med hemlighetsfulla 
spännande upplevelser runt hörnet och 
möjligheter att möta olika sorts människor. Vi 
har behov av en viss del av kaos, för det som är 
ofärdigt och för det som är en aning osäkert. 
Gör vi staden 100 procent trygg kommer vi 
samtidigt att ta bort stadslivet och de 
stadsmässiga upplevelserna. Man kan istället 
skapa goda förbindelser mellan olika områden 
så att man kan ta sig från det ena stället i 
staden till det andra utan att passera igenom 
något som man uppfattar som otryggt.85          
          

 
Den spännande staden, den trygga staden och den 
trivsamma staden.Urbanitetens tre villkor. (Källa: 
Birgersson T 1998 s 74) 

                                                 
85 Grönlund hämtat 2001-03-01 
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TRYGGHETSANALYS AV 
RÅSTABLICK 
 
Trygghet i området 
Det kan kännas otryggt och vistas i Råstablick 
under kvällstid, eftersom området består av 
parkmark och ett arbetsområde. Planområdet 
ligger dessutom i periferin med stora barriärer i 
norr och öster, vilket leder till att området inte 
får någon genomströmning av människor. En 
känsla av otrygghet skapas också av att 
området är dåligt underhållet och att flera av 
byggnaderna är förfallna. (Se kort 1) 
 
Parkområdet runt Råstasjön är på dagen en 
trygg miljö att vistas i, eftersom många 
människor rör sig längs gångstråket. Sjön 
erbjuder även överblickbarhet och gör det 
lättare att orientera sig i området. I parkens 
sydöstra del finns en viss kontakt med bostäder 
och där finns även öppna ytor som skapar 
överblickbarhet. Gångvägarna i parken kantas 
av öppna gräsytor, vilket gör att de känns 
trygga på dagen. Men på kvällen kan park-
stråket upplevas otryggt, eftersom belysnings-
stolparna är placerade med ett mellanrum av ca 
30 meter. (Kort 2) Till parkgångvägarna finns 
det dock en alternativ trygg väg i södra kanten 
av parken d.v.s. Vintervägen-Sjövägen. Men 
den norra delen av parken kan bli en barriär, 
eftersom den saknar en alternativ trygg väg till 
motionsgården, regionalt cykelstråk och 
utbyggnadsområdet på Järvafältet.  
 
 
Vägen till/från kollektivtrafik 
Vid en utbyggnad av området är det viktigt att 
kunna ta sig hem från kollektivtrafiken på 
kvällen utan att behöva känna sig otrygg. Solna 
station har bara en utgång, vilket kan upplevas 
som otryggt. För att ta sig till/från stationen 
måste man idag passera över en ca fem meter 
bred gångbro och närmiljön är dåligt under-
hållen vid stationen. (Kort 3- 4) Den enda 
vägen är sedan att ta sig utmed Dalvägen, där 
man antigen kan gå genom parken eller utmed 
de smala trottoarerna längs gatan. (Kort 5) 
Parkstråket innehåller skymmande vegetation 
samt mörka partier p.g.a. att belysnings-
stolparna har ett mellanrum av ca 30 meter. 
(Kort 6) Idag är den tryggaste vägen att gå på 
trottoaren längs kontorsbyggnaderna, där man 
har god överblick utan skymmande vegetation. 
Men man får bara belysning från höga 

lyktstolpar på motsatt sida och Dalvägen 
saknar i stort sett helt social kontroll från 
bostäder. Området befolkas dessutom bara 
under dagtid. Vid en utbyggnad av området 
kommer Dalvägen troligtvis också att fungera 
som en skolväg till/från Hagalundsskolan och 
det är då viktigt att ta hänsyn till att de mindre 
barnen ofta känner en större otrygghet i 
utemiljön än vuxna.  
 
Vägen till/från Solna centrum och Näckrosen 
station går via Vintervägen och området vid 
parkeringen/bollplanen kan därför upplevas 
som otryggt p.g.a. att bostadskontakt saknas. 
(Kort 7) Den resterande vägen till/från 
Näckrosen station är förhållandevis trygg, 
eftersom det finns möjlighet att gå längs gator 
som kantas av villor och flerbostadshus. Vägen 
till Solna centrum går också mestadels längs 
villa- och flerbostadshus bebyggelse. 
Arbetsområdet vid Råsundastadion och en 
tunnel under Frösundaleden kan dock skapa 
otrygghet, men tätheten i centrala Råsunda 
skapar möjlighet för social kontroll. 
 
Busshållplatserna utmed Dalvägen saknar 
kontakt med bostäder och är dåligt belysta. Det 
kan därför kännas otryggt att vänta på bussen 
på kvällen. Från busshållplatserna har man 
dock god överblick, eftersom de är helt 
uppglasade. (Kort 8) 
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KUNSKAPSUNDERLAG- 
PLANERING MED HÄNSYN 
TILL BULLER  
 
Buller är ett av våra största miljöproblem och 
det kan skada människors hälsa. Det är därför 
viktigt att bullret beaktas i planeringen av 
utbyggnadsområdet ”Råstablick”, som är 
bullerstört från stambanan och rangerban-
gården. Vid nyexploatering är det viktigt att 
planera för att god ljudmiljö uppnås från 
början, eftersom det är svårare och dyrare att 
åtgärda bullerproblem i efterhand. Detta avsnitt 
är ett resultat från en litteraturstudie som har 
fokuserats på hur man kan planera med hänsyn 
till tågbullerstörningar.  
 
 
Bakgrundsfakta om buller 
Buller kan definieras som icke önskvärt ljud. 
Hur mycket en individ störs av buller beror på 
ett flertal faktorer som ljudnivån och 
inställning till bullret. Bullrets styrka anges 
som ljudtrycksnivå i decibel med ett s.k. A-
filter för frekvensvägt ljud som motsvarar vad 
örat uppfattar, förkortad dB(A). I Sverige finns 
följande två mått för buller: 
 
• Ekvivalent ljudnivå är ett slags medel-

värde av bullret under en längre tid oftast 
ett dygn.  

• Maximal ljudnivå är den högsta uppmätta 
nivå under en bestämd tidsperiod. 

 
Decibelskalan är logaritmisk. Detta innebär 
bl.a. att vid addition av buller från två lika 
starka bullerkällor så ökar ljudnivån med 3 
dB(A). En förändring med 3 dB(A) kan dock 
knappt uppfattas av örat, medan en förändring 
med 8-10 dB(A) upplevs som en fördubbling/ 
halvering av ljudet.86  
 
Bulleremissionen från spårbunden trafik beror 
på en mängd olika faktorer t.ex. tågtyp 
(persontåg eller godståg), tågens längd, 
hastighet och rälsens tillstånd. Vid höga 
hastigheter dominerar hjul/räls som bullerkälla 
medan motor- och transmissonsljudet 
dominerar vid låga hastigheter. Tåg, främst 
tunga godståg, kan förutom buller även orsaka 

                                                 
86 Åkerlöf 2000 s 11-12, 19 

kraftigt markburna vibrationer i områden med 
lösa jordarter.87 Vibrationer förstärker upp-
levelsen av buller. Undersökningar av tågbuller 
visar att ett område med vibrationer hade 
samma andel störda boende, som ett område 
med 10 dB(A) högre ekvivalent och maximal 
bullernivå utan vibrationer med samma antal 
tågpassager.88  
 
Tågbuller upplevs vanligen som mindre 
störande än t.ex. vägbuller. Undersökningar 
har visat att det krävs 4-15 dB(A) högre 
ekvivalentnivå vid tågbuller för att ge lika 
omfattande störningsreaktioner som vid 
vägtrafik. Detta kan bero på att tågbuller är 
mer högfrekvent, vilket gör det lättare att 
dämpa med fönster. Dessutom har tågbuller 
regelbundenhet i tid och människor är ofta mer 
positivt inställda till tåg än till andra 
trafikmedel.89  
 
Människans upplevelse av bullerstörningen 
beror på bullrets ljudnivå; hur länge och hur 
ofta bullret förekommer; den personliga 
känsligheten för buller i allmänhet och vilken 
aktivitet personen är inbegripen i. 90 Bullret är i 
första hand störande för olika aktiviteter som 
läsning, samtal, rekreation och sömn. Dess-
utom kan bullret medföra psykosomatiska 
effekter som exempelvis huvudvärk, illa -
mående trötthet och nervositet. Vid höga 
ljudnivåer kan buller orsaka hörselskador och 
fysiologiska effekter på hjärt- och kärl-
system.91 Undersökningar har visat att samtals-
störningar och störningar då man lyssnar på 
radio eller TV är den dominerande störnings-
reaktionen till följd av tågtrafik. Störningar av 
sömnen såsom insomningssvårigheter och 
uppvaknanden är betydligt mindre omfattande 
än kommunikationsstörningar.92  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Johansson och Göransson 1995 s 18, 60 
88 Öhrström 1995 s 56 
89 Öhrström 1995 s 2 
90 Larsson D 2000 s 55 
91 Boverket 1992 s 69 
92 Öhrström 1995 s 52   
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Exempel på ljudkällor och vid vilka maximala 
bullervärden som olika aktiviteter påverkas. 
 
 
Mål och riktvärden 
 
Mål 
Bestämmelserna om planläggning och 
byggande i plan- och bygglagen (1987:10) 
syftar bland annat till att främja en god och 
långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande genera-
tioner. I andra kapitlet anges att bebyggelse 
skall lokaliseras till mark som  är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till bl.a. de boendes och 
övrigas hälsa samt till möjligheterna att 
förebygga bullerstörningar.  
  
Miljöbalken (1998:808), som trädde i kraft 
1999, syftar till att främja en hållbar utveckling 
där nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en god miljö. Bland annat ska 
miljöbalken tillämpas så att människors hälsa 
och miljö skyddas mot skador och olägenheter, 
oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller 
annan påverkan. Riksdagen har även antagit 15 
nationella miljökvalitetsmål. God bebyggd 
miljö är det mål som närmast anknyter till detta 
ämne.  
 

Riktvärden för bostäder 
Riksdagen har i ”Infrastrukturinriktningen för 
framtida transporter” (proposition 1996/97:53) 
fastställt riktvärden för trafikbuller. I propo-
sitionen anges bl.a. följande bullerriktvärden i 
dB(A) vid nybyggnad av bostäder från 
spårburen trafik: 
 
Utrymme  Ekv.         Max. 
Bostad inomhus:  30  45 (natt)  
Vid fasad:  60 -  
På uteplats 55 70 
Bostadsområdet i övrigt 60 - 
(Källa: SOU 1993:65 s 28) 
 
Ekvivalentnivån för spårbunden trafik vid 
fasad är 5 dB(A) högre än riktvärdet för 
vägtrafikbuller som är 55 dB(A), vilket 
grundar sig på undersökningar som visar att 
tågbuller inte är lika störande som vägtrafik-
buller.  
 
Utomhusriktvärdet för externt industribuller, 
d.v.s. rangerbangårdens verksamhet, vid 
bostäder är maximalnivån 55 dB(A) nattetid.93  
 
Övriga riktvärden 
Utöver  trafikbullerriktvärdena för permanent-
bostäder gäller enligt regeringsbeslut Natur-
vårdsverkets tidigare förslag till riktvärden för 
trafikbuller, som omfattar övriga typer av 
lokaler och områden. Riktvärdena för buller 
från spårburen trafik presenteras nedan i 
dB(A). 
 
Lokal/områdestyp Ekv.  Max.  
Utomh us 
Fritidsbostäder och vårdlokaler 
 Vid byggnad 55 - 
 På uteplats - 70 
 Övrigt i bostadsområden  60 - 
Rekreationsområden i tätbebyggelse 55 - 
Inomhus 
Fritidsbostäder och vårdlokaler 30 45  
Undervisningslokaler - 45 
Arbetslokaler - 60 
Utomhus där tystnaden är en 
väsentlig del av upplevelsen   
Friluftsområden 40 - 
(Källa: Åkerlöf 2000 s 57) 
 
 
 

                                                 
93 Åkerlöf 2000 s 37 
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Tillämpning av riktvärdena 
I detta avsnitt beskrivs hur riktvärdena kan 
tillämpas när bullerfrågorna ska hanteras i 
planeringen. Riktvärdena är inga rättsligt 
bindade normer, utan skall vara vägledande för 
bedömning med hänsyn till lokala faktorer och 
särskilda omständigheter i det enskilda fallet. 
 
Ramar 
Regeringen angav i Infrastrukturpropositionen 
ramarna för tillämpningen av riktvärdena på 
följande sätt: 
 
• ”Riktvärden för trafikbuller bör normalt 

inte överskridas vid nybyggnad eller 
väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur.” 

 
• ”Vid tillämpning av riktvärdena i 

trafikinfrastrukturpropositionen bör hänsyn 
tas till vad som är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån 
inte kan reduceras till riktvärdesnivåerna 
bör inriktningen vara att inomhusvärdena 
inte överskrids.” 94  

 
Anledningen till att inomhusvärdena ansågs 
särskilt viktiga att uppnå är att de hänger 
samman med att sömnstörningar starkt kan 
påverka människors hälsa. 
 
Boverket menar i ”Planera för god ljudmiljö” 
att vid tillämpning av riktvärdena måste man 
förutom att ta hänsyn till vad som är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt även ta hänsyn 
till estetiska värden, natur- och kulturvärden i 
bebyggelse, stads- och landskapsmiljö samt 
närhet till service. Bullerfrågan måste i likhet 
med andra intressen bli föremål för 
avvägning. 95 
 
”God ljudmiljö” 
Begreppet ”God ljudmiljö” definieras i 
Boverkets rapport ”Planera för god ljudmiljö”: 
”En god ljudmiljö innebär självfallet att ingen 
människa utsätts för buller som kan ge hörsel-
skador. Där utöver bör en god ljudmiljö 
innebära: 
 
 

                                                 
94 Prop. 1996/97:53 kap 4.4.4 
95 Larsson 2000 s 11 

• Att bullernivån i bostadsrum inte stör 
sömn eller dagliga sysselsättningar. 

 
• Att bostadslägenheter helst har tillgång till 

bostadsrum där det går att sova ostört med 
öppna fönster, d v s 45 dB(A) 
ekvivalentnivå eller lägre utomhus vid 
fasaden. 

 
• Att alla i sin vardag har uppehålls- och 

rekreationsytor utomhus inom räckhåll, där 
tystnaden känns och att ett avslappnat 
samtal inte störs. 

 
• Att ljudmiljön i befintliga bostadsmiljöer 

inte tillåts försämras märkbart vid 
förändringar i infrastruktur och 
bebyggelse. 96 

 
Målet 45 dB(A) baserar sig bland annat på 
utredningar om sömnstörningar som visar att 
vid riktvärdet 55 dB(A) utomhus är 10-15 % 
av befolkningen starkt störda. Studier har 
också visat att 70 % av befolkningen vill sova 
med öppet fönster. Det är därför inte möjligt 
att påstå att 55 dB(A) är god ljudmiljö.97  
 
Begreppet ”Tyst sida”  
I den statliga utredningen ”Handlingsplan mot 
buller”98 behandlades bland annat buller från 
infrastruktur. I utredningen konstaterades att 
utöver god ljudmiljö inomhus är det av mycket 
stor betydelse att samtliga bostadslägenheter 
har tillgång till en tyst sida. Filosofin är att det 
är bättre att få tystare utanför minst hälften av 
fönstren och att man då kan acceptera något 
högre nivåer utanför resten av fönstren jämfört 
med att ha en medelhög bullernivå runt hela 
huset.  
 

 
 
Placering för att få en ”tyst sida”. (Källa: Åkerelöf 
2000 s 58) 

                                                 
96 Larsson 2000 s 12 
97 Länsstyrelsen i Stockholms Län m.fl. 2000 s 6 
98 SOU 1993:65 s 167-168 
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I utredningen framhålls att vid nybyggnad bör 
en bra bostad ha ett ekvivalentvärde utomhus 
som inte överstiger 40- 45 dB(A) utanför minst 
hälften av rummen. För lägenheter som har tyst 
sida och god miljö kan högre ljudnivåer än 55 
dB(A) accepteras på den bullriga sidan. Nedan 
är angivna exempel på faktorer där höga 
utomhusnivåer accepteras: 
 
• Byggnaden är ett komplement till befintlig 

bebyggelse. 
 
• Området har stora fördelar i övrigt som 

hög stadsbildsmässig kvalitet, bra 
kollektivtrafikläge, en vacker utsikt m.m. 

 
Forskaren Pelle Nilsson vid CTH har vidare-
utvecklat ”tyst sida”. Forskningsarbetet visar 
att 55 dB(A) på den bullriga sidan och 45 
dB(A) på den tysta sidan ofta är helt rimligt att 
eftersträva vid nybebyggelse, alltså en 
ljudmiljö som är bättre än riktvärdena.99  
 
Boverkets riktvärden 
I rapporten ”Planera för god ljudmiljö” ger 
Boverket vägledning för hur följande 
riktvärden ska tillämpas:  
 
Riktvärdet 55 dB(A)- ekvivalentnivå utomhus 
För att uppnå godtagbar ljudmiljö på lång sikt 
bör en ekvivalent ljudnivå på 55 dB(A) 
inklusive fasadreflexion alltid eftersträvas vid 
uteplats i nyplaneringsfall.  
 
Riktvärdet 70 dB(A)- maximalnivå vid 
uteplats Om trafiken är begränsad blir man 
mest störd av enstaka bullerhändelser. Rikt-
värdet för maximal ljudnivå på uteplats bör 
normalt inte överskridas vid nybyggnad av 
bostads-bebyggelse. Man anser att definitionen 
av riktvärdet är oklart och att hänsyn borde tas 
till antal störningstillfällen och hur långvarig 
den maximala ljudnivån är vid varje störnings-
tillfälle.100  
 
”Trafikbuller och planering” 
I Stockholmregionen råder det brist på byggbar 
mark i lägen som är centrala eller gynnsamma 
med tanke på kommunikationer och 
infrastruktur. Det finns därför ofta starka 
önskemål om att utnyttja sådana tillgängliga 

                                                 
99 Nilsson 1999 
100  Larsson 2000 s 12-13 

markområden för bostäder. De bullerskydds-
avstånd som skulle krävas för att klara 
riktvärdet 55 dB(A) räcker dock oftast inte till 
p.g.a. utrymmesbrist. För att ge klara riktlinjer 
för tillämpningen av bullerriktvärdena har 
rapporten ”Trafikbuller och planering” 
gemensamt tagits fram av Miljöförvaltningen 
och Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad 
samt Länsstyrelsen i Stockholms län. I skriften 
anges ett kvalitetsmål för trafikbuller samt två 
avstegsfall.  
 
Kvalitetsmål: 
• 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå för dygn 

inomhus och 45 dB(A) maximal ljudnivå 
inomhus mellan kl 19.00-07.00 

 
• 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för dygn 

utomhus vid fasad, balkong, uteplats och 
rekreations ytor i tätbebyggelse. 

 
• 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå för dygn 

utomhus vid bostadens tysta sida. 
 
• 70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid 

fasad, balkong och uteplats. 
 
Avstegsfall 1: Från riktvärdena ovan görs 
avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal 
ljudnivå samt 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
Samtliga lägenheter skall dock ha tillgång till 
en tyst sida för minst hälften av bonings-
rummen med betydligt lägre nivåer än 55 
dB(A). Tyst uteplats kan anordnas i 
anslutningen till bostaden. 
 
Avstegsfall 2: Från riktvärdena görs även 
avsteg från  40 dB(A) ekvivalent ljudnivå på 
den tysta sidan. Samtliga lägenheter skall dock 
ha tillgång till en tyst sida om högst 55 dB(A) 
för minst hälften av boningsrummen.101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101 Larsson 2000 s 7-8 
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Bullerbegränsning under 
utbredningen 
En god planering är ett effektivt sätt att stoppa 
buller. För att begränsa bullerstörningen kan 
man gå till väga på tre sätt: åtgärd vid källan- 
som t.ex. åtgärder på tåg och räls; åtgärder 
under utbredningen och åtgärder till skydd för 
mottagaren. Detta avsnitt behandlar åtgärder 
man kan göra i den fysiska planeringen under 
utbredningen.  
 
Avståndsdämpning: Ljudnivån minskar då 
man avlägsnar sig från ljudkällan. Vid en 
avståndsfördubbling är dämpningen för 
maximalnivån 3-6 dB(A) vid spårburen trafik. 
Maximala ljudnivån 70 dB(A) är i många fall 
dimensionerande för tågbuller. Det ungefärliga 
avståndet mellan järnvägen och byggnaden 
som krävs för målet 70 dB(A) kan erhållas ur 
diagrammet nedan.102  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrammet visar avståndet som krävs  mellan  tåg 
och mottagare. (Källa: Åkerlöf 2000 s 175)  
 
Bullerskärm/vall: En ganska vanlig åtgärd för 
att dämpa buller vad det gäller planerad och 
befintlig bebyggelse är uppförande av 
bullerskärm och vall. En stor fördel med en 
skärm jämfört med bullerdämpande åtgärder 
på fasaden är att skärmen även ger en lägre 
bullernivå utomhus t.ex. i trädgården.103 
Skärmar har bra förutsättningar att begränsa 
tågbuller p.g.a. tågens begränsning i rörelse 
sidleds. Dessutom är tågbuller mer högfrekvent 
än vägbuller, vilket gör att avskärmnings-

                                                 
102 Åkerlöf 2000 s 143, 175 
103 Johansson och Göransson 1995 s 28-29 

anordningarna blir effektiva.104 Skärm-
dämpningen är större ju närmare bullerkällan 
eller mottagaren den står, men på linjer där det 
går godståg tillåts inga skärmar närmare 
spårmitt än ca 4 meter p.g.a. 
säkerhetsaspekter.105 För att en skärm ska vara 
effektiv måste den i princip vara minst så hög 
att den bryter ”siktlinjen” mellan bullerkällan 
och mottagaren. Om bebyggelse ligger högt 
över bullerkällan får bullerskydd vid källan 
alltså begränsande effekt. Ett alternativ till 
bullerskärm är jordvall, som har hög 
absorption samt försumbar transmission, d.v.s. 
inget ljud passerar genom vallen. Studier har 
visat att bullerdämpningen ökar med 
krökningsradie och med ett gräsbeklätt än ett 
slätt krön. Det innebär att det alltså är 
väsentligt att störa ljudets ”strömlinjeformiga” 
väg över vallen.106 Skärmar/vallar ger sällan 
mer än 10 dB(A) i dämpning. 

 
Princip för skärmdämpning. 
 
Avskärmning i form av hus: I vissa fall kan 
bulleravskärmande kontorsbebyggelse eller  
p-hus vara lösningen. En hög och lång 
sammanhängande byggnad kan ge upp till 25 
dB(A) i skärmdämpning åt bakomliggande 
bebyggelse.107 För att minska ljudets 
utbredning är det bra om kontorsbyggnaderna 
är breda och utformade avtrappande för att få 
ljudet att reflexteras ut.108 (Se figur nedan.) 
 

 
Mellan två breda byggnader studsar ljudet och 
stoppas upp av flyglarna. 
 
 

                                                 
104 Nordin 1996 s 42 
105 Prop.1996/97:53 s 171 
106 Nordin 1996 s 29 
107 Åkerlöf 2000 s 168 
108 Andersson intervju 14/5 2001 
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Skogsplantering: Vegetation har liten 
bullerdämpande effekt. Undersökningar har 
visat att den ökade dämpningen som har 
uppmätts efter att buskar eller träd planterats 
till största delen berott på en ökad 
markdämpning som fåtts av ”mjukare” mark. 
(Se beskrivning av markdämpning nedan.) En 
mindre dämpverkan orsakad av vegetation för 
högre frekvenser kan dock förekomma på 
grund av spridning och absorption. 109 Det 
behövs ganska extrema vegetationstyper om 
man ska få någon effekt. En utbredning genom 
10-20 meter täta buskar ger bara en dämpning 
på 1 dB. Vegetationens inverkan är dock ofta 
estetiskt betydelsefull. 110  
 
Markdämpning: Vid akustisk ”mjuk” porös 
mark, t.ex. gräs och ängsmark, mellan buller-
källa och mottagare kan en tydlig dämpning av 
bullret iakttas. Detta kan förklaras med att 
ljudvågor inte reflekteras vid mjuk mark. 
Motsatt effekt har ”hård mark som höjer 
bullernivån genom att det sker en förstärkning 
via ljudreflexion i mark. Exempel på 
”ljudhårda” ytor är tät asfalt, betong och 
vatten. Markdämpningen är störst då källa och 
mottagare befinner sig nära marken. Eftersom 
banvallen ofta ligger högt bidrar detta till att 
minska dämpningen.111  
 
 
Bullerbegränsning vid 
mottagare 
Detta avsnitt omfattar insatser som kan  
reducera bullret genom byggnaders 
begränsningsytor.  
 
Husplacering: Byggnadernas placering kan ha 
stor betydelse när det gäller att erhålla en god 
ljudmiljö. Möjligheten till ”tyst sida” är ett 
viktigare kriterium än stort avstånd. En ”tyst 
sida” får man ofta automatiskt när man 
placerar en byggnad parallellt med trafikleden. 
Exemplen nedan visar hur ljudet sprids, i detta 
fall från en väg, vid tre olika husplaceringar. 
Den prickade ytan i bilderna utgör ”tysta” 
områden. 112 
 
                                                 
109 Nordin 1996 s 31 
110 Johansson och Göransson 1995 s 31 
111 Johansson och Göransson 1995 s 26-27 
112 Länsstyrelsen i Stockholms Län m.fl. 2000 s 12 

 
Exempel på en dålig lösning 

 
 
Exempel på bättre lösningar 

 
 
Exempel på olika husplaceringar (Källa: 
Länsstyrelsen i Stockholms Län m.fl. 2000 s12) 
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Byggnadens utformning: För möjligheten att 
uppnå god ljudmiljö har även byggnadens 
utformning stor betydelse. Ju längre och 
bredare en byggnad är desto högre blir ljud-
isoleringen. Lamellhus ger bättre förutsätt-
ningar att få lägre bullernivåer än punkthus. 
Nära en trafikled får minst tre av punkthusets 
fyra fasader alltför höga bullernivåer. Om man 
placerar ett lamellhus parallellt med en trafik-
led kan man få en tyst sida d.v.s. bullernivån 
understiger 55 dB(A). Vid buller från flera håll 
kan det behövas mer sluten bebyggelse för att 
få tyst gård.113  
 

 
Exempel på bostadskvarter som utsätts för buller 
från flera håll. (Källa: Åkerlöf 2000 s 177) 
 
De flesta ytterväggar kan ge en trafikbuller-
isolering på 45 dB(A) och ”tunga” ytterväggar 
kan ge en isolering på 50 dB(A). Ett vanligt 
fönster ger en ljudisolering på ca 30 dB(A), 
men det finns speciella standardfönster som 
reducerar upp till ca 42 dB(A) av buller från 
spårburen trafik.114  
 
 
 
 
 

                                                 
113 Åkerlöf 2000 s 176 
114 Åkerlöf 2000 s 223-228 

 
 
Rumsplacering: Genom att förlägga samtliga 
boningsrum, balkonger och uteplatser mot tyst 
sida ökar förutsättningarna för god ljudmiljö. 
(Se exempel nedan.)  
 

 
Exempel på lägenhetslösning. (Källa: Åkerlöf 2000 
s 177) 
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BULLERANALYS AV 
OMRÅDET 
 
Tågtrafik 
Stambanan är en stor bullerkälla i 
utbyggnadsområdet. Under dagtid trafikeras 
stambanan av ett tåg ca var tredje minut. 
Tågbullret från stambanan ger en ekvivalent-
nivå för dygn 76-80 dB(A). På ca 220 meters 
avstånd är ekvivalentnivån ca 60 dB(A) och 
maximalnivån ca 75 dB(A). Ekvivalent-
nivån 55 dB(A) når man på ca 450 meter 
från stambanan. (Se karta s 50.) Detta gör att 
det är svårt att åstakomma en god ljudmiljö 
med enbart avstånd. Eftersom banområdet  
dessutom är brett är det svår att effektivt 
avskärma bullret med skärmar och vallar.  
Höga kontorsbyggnader mot stambanan är 
därför det  effektivaste sättet att buller-
avskärma i området. 
 
Följande trafikuppgifter från Banverket 
ligger till grund för bullerberäkningarna på 
ostkustbanan. 
 
Tågtyp Antal/dygn (m)           (km/h) 
Arlanda  148 93 200 
Fjärrtåg, X2 16 165 200  
Reg. tåg, X2 32 115 200 
Fjärrtåg, Pass 32 165 130 
Reg. tåg, Pass 48 215 130 
Post 16 165 130 
SL 153 200 130 
Gods 7 600 100 
Natt 4 365 130 
(Källa: Ingemansson 2001 s 6) 
 
 
Vägtrafik   
Sjövägen, som sträcker sig väster och söder 
om sjön, har ca 8000 fordon/dygn. Trafiken 
stör rekreationsområdet och de boende längs 
Sjövägen och vidare längs Östergatan. En 
eventuell lokalgata genom området 
uppskattas få ca 1500 fordon/dygn. Vid en 
hastighet av 50 km/h kan trafiken ge ca 56-
60 dB(A) vid fasaderna längs gatan.115  
 
 
 

                                                 
115 Ingemansson 2001 s 6 

Industri 
Rangerbangårdens verksamhet räknas till 
externt industribuller. Ljudstörningar 
förekommer från tågrörelser och verksamhet 
inom området. På ett avstånd av 100 meter är 
den maximal ljudnivå ca 55 dB(A) 
nattetid. 116 Industribullret utgörs även av 
buller från Sellbergs återvinningscentral och 
Stena Metall Återvinning AB, men dessa 
verksamheter kommer att flyttas från 
området vid en utbyggnad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
116 Ingemansson 2001 s 9 
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SLUTSATSER 
 
• Olika funktioner bör blandas för att få ett 

tryggare område som är befolkat så stor 
del av dygnets timmar som möjligt.  

 
• Bostadsbebyggelsen bör ha mer slutna 

gårdar för att både göra det möjligt att få 
en ”tyst sida” och öka tryggheten. För att 
få kontakt med förbipasserande bör 
bostadshusen placeras i gatulinje, ha 
entréer mot gatan och fönster i bottenplan. 
Bostadshusen ska indelas i mindre enheter 
och gårdarna bör utformas så att de har få 
utgångar och är överblickbara, men det 
finns även behov av bersåer. Dessutom 
kan en vacker utformad gård med nytto-
aktiviteter gården livligare och öka den 
sociala kontrollen. 

 
• Råstasjöparkens trygghet ökar med fler 

aktiviteter som t.ex. ett café och en 
utbyggnad av bostäder som ger vakande 
ögon.  

 
• Busshållplatser bör placeras inne i 

bostadsområdet för att skapa trygghet.  
 
• Sjövägen ger både barriäreffekter för 

rekreation och bullerstörningar för boende 
i området. Vid en minskning av den höga 
trafikmängden och hastigheten kan både 
barriäreffekten och bullret minska. 
Bredden på vägen är inte så stor att den 
ger betydande barriäreffekter för en 
avstängning av Sjövägen. Dessutom skulle 
en avstängning få följder för trafiken i 
Sundbyberg och bussförsörjningen längs 
vägen. Trafikrestriktioner och fysiska 
hinder kan istället minska barriäreffekten.   

 
• Dalvägen är en barriär p.g.a. ganska hög 

trafikmängd och bristen på social kontroll. 
Vägen är en viktig förbindelse till station, 
grundskola samt en betydelsefull länk för 
rörelsehindrade. Längs vägen behövs 
komplettering av bostäder, belysning, 
breddning av trottoarer och separat 
cykelväg. 

 
• Befintligt arbetsområde utgör en barriär 

för ett bostadsområde p.g.a. de breda 
tomterna och otryggheten när det är mörkt. 
Det är därför viktigt att minska bredden på 

arbetsområdet samt skapa stråk mellan 
tomterna där det behövs.  

 
• Områdets lösa jordarter ger risk för 

vibrationer som kan förstärka upplevelsen 
av bullret i området.  

 
• I parkområden där många kommer att gå 

på kvällstid bör man placera tät belysning 
och undvika skymmande buskar. 

 
• Råstablicks yta räcker inte till för de stora 

skyddsavstånd som krävs för att inte 
riktvärdet 55 dB(A) ska överskridas vid 
samtliga bostadsfasader. Områdets centrala 
läge med goda kollektivtrafikförbindelser 
och vacker utsikt kan motivera till avsteg 
från gällande riktvärden. Vid svårigheter 
att uppfylla samtliga målvärden utomhus 
bör särskild vikt läggas på möjligheten att 
ordna tillgång till tyst sida d.v.s. 45 dB(A) 
för samtliga lägenheter.  

 
• En effektiv bulleravskärmning kan fås med 

kontorsbebyggelse som placeras parallellt 
med stambanan och bangården. Kontor 
kan ligga i höga bullermiljöer, eftersom 
man inte behöver öppna fönstren som i 
bostäder. Byggnaderna bör bestå av breda 
och långa huskroppar som ligger tätt samt 
är minst lika höga som bakomliggande 
bebyggelse. Utblickar mot Ballongberget 
kan skapas för att kontorsbebyggelsen inte 
ska utgöra en visuell barriär. 

 
• Alternativ till kontorsbebyggelse är 

skärmar och vallar, men dessa måste vara 
mycket höga för att få en effektiv buller-
avskärmning från det breda banområdet. 
En skärm nära banområdet kan dessutom 
stå i konf likt med säkerhetsaspekten. 

 
• ”Mjuk mark” mellan stambanan och 

kontorsbebyggelsen minskar bullernivån. 
 
• Inomhusriktvärden för bostäder och kontor 

kan uppnås genom lämpligt val av fönster 
och fasad. 

 
• Vintervägens västra sida bör kompletteras 

med bostäder för att få en trygg koppling 
till befintlig bostadsbebyggelse.  
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• En ridå av vegetation kan placeras mot 
stambanan och bangården som estetisk 
miljöförbättring och markdämpning, men 
den har obetydlig skärmningseffekt. 

 
• Stambanan bör överbryggas med en gång-

och cykelbro, eftersom passagebehovet är 
stort till rekreationsområden, arbete och 
skola samt för att möjliggöra för sociala 
kontakter mellan områdena. En bro kan 
öka tryggheten genom att området blir 
livligare och får ökad social kontroll. Som 
anslutningspunkt kan man utnyttja 
Ballongberget i Frösunda. Vid en 
utformning av bron är det även viktigt att 
ta hänsyn till stigning, buller och otrygghet 
så att bron inte blir en barriär som ingen 
vill ta sig över. Bron bör därför vara bred, 
kort, svag lutning, väl belyst, ge överblick, 
vara synlig, attraktiv, vind- och buller-
skyddad. 

 
• En tunnel under spårområdet till perrongen 

minskar avståndet dit och ger en alternativ 
utväg, vilket ökar tryggheten. Dessutom 
skapas en tvärförbindelse till motsatt sida 
Tunneln bör vara bred, kort, attraktiv, väl 
synlig och skymda hörn bör undvikas.  

 
• Råstaåns barriäreffekt kan minskas genom 

mindre gångbroar. 
 
• Parken vid Råstasjön är för kostsam att 

göra helt trygg och det är även viktigt med 
spännande upplevelser. I norr kanten av 
parken finns det dock behov av en trygg 
alternativ förbindelse till motionsgården, 
regionalt cykelstråk och bostadsområden.  

 
• Parkering utmed gatan är den tryggaste 

formen av parkering. Garage och 
parkeringsplatser bör utformas i mindre 
enheter.  

 
• Vägar, platser och byggnader bör göras 

attraktiva för att skapa en trygg miljö med 
många människor. 

 
• Låga buskar och höga träd med lövverk 

ovanför huvudhöjd är bra ur trygghets-
synpunkt. 

 
 
 

• Vid en planering av gatunätet bör  träd-
struktur med långa säckgator undvikas för 
att inte skapa otrygghet.  

 
• Trygga gång- och cykelvägar ska ha 

kontakt med bostäder, god belysning och 
överblickbarhet. Trottoarer bör dessutom 
finnas på bägge sidor av vägen och vara 
breda. 
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DEL III 

 

UTFORMNING AV RÅSTABLICK 
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DISKUSSION AV 
UTFORMNINGSPRINCIPER 
 
I följande kapitel kommer det att föras en 
diskussion av möjliga utformningsalternativ av 
Råstablick. Avvägningar mellan olika intressen 
kommer att leda fram till riktlinjer för en 
utformning av området, vilka kommer att 
redovisas i slutet av detta avsnitt. 
 
Markanvändning 
Närmast stambanan och rangerbangården är 
kontor den lämpligaste markanvändningen för 
att ta tillvara det goda annonslägen samt 
fungera som en effektiv bullerskärm. Kontor 
kräver nämligen inte lika låga bullernivåer som 
bostäder och man behöver inte kunna öppna 
fönster. På grund av riskhänsyn bör inte 
kontorsbebyggelsen placeras närmare stam-
banan än 25 meter. Stickspårområdet har tagits 
bort på markanvändningskartan för att minska 
tunnellängden till perrongen och utnyttja 
marken för kontor.  
 
Innanför kontorsbebyggelsen kan bostäder 
planeras för att ta tillvara goda ljudförhållan-
den samt vackra utblickar mot park och Råsta-
sjön. Man bör dock inte bygga närmare sjön än 
strandskyddsgränsen d.v.s. 100 meter, eftersom 
Råstasjöpark är ett mycket populärt 
rekreationsområde och sjön är en viktig 
fågelbiotop. En utbyggnad av bostäder skulle 
medföra att parken blir tryggare genom ökad 
social kontroll i form av ”vakande” bostads-
fönster och fler som rör sig i området. I 
områdets södra del kan verksamheter, som är 
ekonomiskt rimliga att riva, ersättas av 
bostadsbebyggelse för att minska arbets-
områdets barriäreffekt.  
 
Genom att flytta bollplanen till norra delen av 
området och komplettera med bostäder längs 
Vintervägens västra sida kan man koppla ihop 
bostäderna i ”Råstablick” med befintliga 
bostäder. Man skulle då få ett tydligare gatu-
rum och en tryggare väg till bl.a. tunnelbane-
stationerna. Entrén till parkområdet från 
Dalvägen undviks dock att bebyggas för att 
inte skära av grönstråket mot Solna station. 
 
Det är även möjligt att koppla bostäderna i 
”Råstablick” till befintligt bostadsområde vid 
Råsundavägen genom att placera bostäder 
(t.ex. studentbostäder) längs Dalvägens västra 

sida. Man får då ett tydligare gaturum och en 
tryggare väg till Solna station och Hagalunds-
skolan. Parkområdet har låga rekreations-
intressen, men det finns höga naturvärden i 
området. Stråk för bl.a. rastning av hundar kan 
skapas bakom bebyggelsen och värdefull 
vegetation bör sparas. Parkområdet har svåra 
ljusförhållanden p.g.a. bergskanten och höga 
punkthus, men de mörka platserna som uppstår 
kan utnyttjas till kontor och parkering.  
 
Råstablick är en liten enklav av bostäder, vilket 
gör att området inte har förutsättningar att 
innehålla annan service än vad området själv 
ger underlag för. Närservice kan istället 
lokaliseras till knutpunkten Solna station för att 
andra områden som Hagalund och Frösunda 
ska kunna ingå i underlaget. En utbyggnad av 
en närbutik skulle leda till minskat bilbehov. 
Vid en överdäckning av stationen kan service 
kombineras med både kontor och student-
bostäder. En överdäckning skulle förbättra 
stadsbilden och öka tryggheten vid stationen i 
form av ökad social kontroll. 
 
I området vid minigolfbanan, som har vackra 
utblickar och närhet till gångstråk, bör man 
skapa en naturlig mötesplats för oväntade 
möten. Ett café, lekplats m.m. kan placeras där 
för att göra området livligare och tryggare.  
Utbyggnaden ger inte underlag för en egen 
skola, men det finns kapacitet på Hagaluds-
skolan. Ett daghem för de boende i området 
kan placeras i den norra delen av bostads-
området, eftersom det redan finns ett daghem 
vid Vasalundsskolan.  
 
Lättillgängliga friluftsområden är viktiga, 
eftersom många människor har ganska 
begränsad fritid eller är begränsat rörliga. För 
att binda ihop Råstasjöpark och Frösunda/ 
Nationalstadsparken bör man planera ett 
grönstråk genom området och över stambanan. 
Om man drar stråket längs Lokvägen kan man 
få en naturlig övergång mellan den störande 
verksamhetstomten och bostadsområdet.  
Grönstråk bör även skapas mot Vasalunds-
parken och längs Råstaån. 
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Trafik    

Nedan analyseras fyra principiellt olika 
trafikmatningar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alt. 1:Råstablick trafikmatas endast från 
Frösundaleden och Sjövägen hålls öppen  
• Barriäreffekten och miljön för de boende 

utmed Sjövägen blir i stort sett oförändrad.  
• En säckgata i området kan skapa 

otrygghet. 
• Hög belastning på korsningen 

Dalvägen/Frösundaleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt 2: Råstablick trafikmatas endast från 
Frösundaleden och Sjövägen stängs av  
• Sjövägens barriäreffekt försvinner och 

miljön förbättras för de boende utmed 
Sjövägen.  

• Höga risker för ökad siltrafik på vägar i 
Sundbyberg och Solna.  

• Sjövägens busshållplatser försvinner.  
• En säckgata i området kan skapa 

otrygghet. 
• Hög belastning på korsningen 

Dalvägen/Frösundaleden. 
 

Alt. 3: Råstablick trafikmatas från två håll 
samt Sjövägen hålls öppen 
• Barriäreffekten och miljön för de boende 

utmed Sjövägen kan förbättras något.  
• Två infarter kan minska belastningen på 

korsningen Dalvägen/Frösundaleden.  
• Genomfartsvägen bör göras oattraktiv för 

att inte leda till smittrafik.  
• En genomfartsväg ger god tillgänglighet 

och bussförsörjn ing av Råstablick.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alt. 4: Råstablick trafikmatas från två håll 
och Sjövägen stängs av 
• Ett sammanhängande rekreationsområde 

återskapas och miljön för de boende längs 
Sjövägen förbättras.  

• Risken för smittrafik genom området blir 
mycket stor genom en avstängning av 
Sjövägen, vilket kan öka belastningen på 
korsningen Dalvägen/Frösundaleden.  

• Sjövägens busshållplatser försvinner, men 
Råstablick får möjlighet till en god 
bussförsörjning. 
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Alternativ tre är den trafikmatning som mest 
sprider ut riskerna för smittrafik. I detta 
alternativ stängs inte Sjövägen av och man får 
då inga problem med smittrafik på andra vägar 
och hinder för bussförbindelse till Ulriksdals-
station. Tidigare slutsatser har också visat att 
Sjövägen inte är en så bred barriär att den 
behöver stängas av. Istället kan barriäreffekten 
minskas genom förbud i olika körriktningar 
och upphöjda och avsmalnade övergångar. För 
att inte få smittrafik på den genomgående 
vägen kan man göra den oattraktiv med till-
krökningar och avsmalningar. Den nya vägen 
bör dessutom dras intill bangården för att 
minska intrånget i naturområdet och för att 
samla bullerkällorna. Alternativ tre innebär att 
man måste bygga om korsningen Dalvägen/ 
Frösundaleden till två vänstersvängande körfält 
eller någon annan lämplig lösning. Inne i 
området är det svårt att skapa en trygg rutnäts-
struktur. Man kan dock undvika otrygga 
säckgator genom att t.ex. förlänga Lokvägen 
till Pyramidvägen.  
 
En utbyggnad av en ny väg enligt alternativ tre 
skulle förbättra tillgängligheten och göra det 
möjligt att dra in busslinje 505x från Dalvägen 
genom området, vilket skulle minska avståndet 
till busshållplatser och öka tryggheten. 
Kollektivtrafiken blir då ett attraktivare 
alternativ till bilen. En busslinje genom 
området kan dessutom fungera som matning 
till SJ:s anläggning, som har många anställda. 
För att skapa trygghet bör turtätheten på den 
befintliga linjen öka och nya busshållplatser 
placeras ut tätt. 
 
Gång- och cykelvägar  
Trottoarer bör finnas på bägge sidor av gatorna 
och vara så breda att det går att mötas. En ny 
väg mellan Dalvägen och Sjövägen möjliggör 
för en alternativ trygg gång- och cykelväg norr 
om parkområdet till motionsgården, bostads-
områden och det regionala cykelstråket. Längs 
Dalvägen kan även en cykelväg anläggas för 
att minska barriäreffekten för cyklister. Den 
bör placeras på västra sidan för att få en trygg 
kontakt med bostäder och litet antal konflikt-
punkterna med bil.  
 
För att ta tillvara Råstaån kan ett nytt gångstråk 
anläggas längs denna och barriäreffekten kan 
minskas med broar som blir ett vackert inslag i 
miljön. Gångvägarna i parkerna går inte att 
göra helt trygga och det är heller inte önskvärt, 

eftersom parken ska ge en spännande 
upplevelse. Istället kan man öka tryggheten 
längs vissa stråk som kommer att användas 
mycket. Belysningen och sidosikten kan t.ex. 
förbättras längs parkstråket mot Vasalunds-
skolan.  
 
För att minska barriäreffekten bör en bro 
placeras mellan Råstablick och Frösunda. En 
bro kan öka de sociala kontakterna mellan de 
boende i områdena samt minska bilbehovet. 
Eftersom bron måste vara över sju meter hög 
p.g.a. kontaktledningar kan man utnyttja 
Ballongberget som anslutningspunkt. 
Utformningen av bron är även viktig för 
barriäreffekten. Bron får inte ha en högre 
stigning än 1:2 och det bör finnas möjlighet att 
vila längs bron med hänsyn till personer med 
begränsad rörlighetsförmåga. För att inte bli en 
psykologisk barriär kan man utforma bron 
bred, minska bullret med genomsiktliga 
skärmar, skapa synlighet och god belysning. 
Bron bör dessutom vara kantad med låga 
buskar för att vara attraktiv och fungera som 
ett grönstråk. Om bron utformas som ett 
landmärke kan man lättare orientera sig dit. 
 
Genom en tunnelförbindelse till Solna stations 
perrong minskar avståndet med ca 300 meter 
och station blir tryggare med en alternativ 
utgång. För att inte bli en psykologisk barriär 
bör tunneln vara bred, väl synlig och inte 
innehålla några skymda hörn. 
 
Parkering  
Parkering bör där det är möjligt anläggas 
utmed gatan, eftersom det är den tryggaste 
formen av parkering. Mindre ytparkeringar kan 
också anordnas, men miljömässiga och 
ekonomiska aspekter kräver dock viss under-
jordisk parkering. Både ytparkeringarna och 
garagen bör utformas i mindre enheter för att 
inte skapa otrygghet. Vid planering av under-
jordiska garage måste hänsyn tas till områdets 
höga grundvattennivå. Antalet parkerings-
platser bör planeras efter Solnas parkerings-
norm. I Solna är parkeringstalet för bostäder i 
flerbostadshus 0,8 bilplatser/lägenhet varav 0,1 
är för besökare. För kontor är parkeringstalet 
18 platser/1000 kvm BTA, varav 3 platser är 
för besökande. 
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Bebyggelsemönster, gårdar 
och hus 
 
Kontorsbebyggelsen 
Mot järnvägen och rangerbangården bör 
kontorsbebyggelsen vara sluten för att fungera 
som ett effektivt bullerskydd för bostäderna. 
Byggnaderna ska vara långa och breda, men 
för att inte skapa en enformig miljö ska de inte 
vara alltför långa och byggnadens bredd kan 
varieras. De bör dessutom ha ”vingar” och vara 
minst lika hög som bostadsbebyggelsen bakom 
för att minska ljudets spridning. Gränsen mot 
stambanan kan förbättras med en trädridå. 
 

 
Exempel på utformning av kontor. 
 
Bostadsbebyggelsen  
Närheten till flerbostadshus, behovet av 
sanering och pålning av området samt det 
centrala läget förespråkar flerbostadshus och 
utesluter därför småhus. Där det är möjligt bör 
flerbostadsbebyggelsen bilda mer slutna 
kvarter för att skapa stadsmässighet, trygghet 
och ” tysta sidor”. Genom att lägga minst 
hälften av boningsrummen mot den tysta sidan 
skapar man en god ljudmiljö. Vid Råstasjön 
och parkmiljöerna kan dock gårdarna vara mer 
halvöppna för att ta tillvara utblickarna. Men 
de bör då tydligt markeras mot det offentliga 
rummet med t.ex. små höjdskillnader, staket, 
murar eller låga häckar. Närmast punkthusen i 
väster kan man placera liknande hus med en 
tydlig gård för att anpassa till den befintliga 
bebyggelsen.  
 

 
Exempel på utformning av bostäder. 
 
 

För att skapa social kontroll ska byggnaderna 
placeras i gatulinje; ha fönster i bottenvåning 
och entréer mot gatan. Bostadsbebyggelsen bör 
i huvudsak vara mellan fyra till fem våningar, 
eftersom det är den dominerande höjden på 
byggnaderna som ska bevaras i området. En 
hög byggnadshöjd krävs för att motivera 
sanering och pålning av området, men med 
hänsyn till trygghetsaspekten bör inte trapp-
husen vara för höga. Identitet i bostadsmiljön 
kan skapas genom att bostäderna utformas 
individuellt. 
 
För att få goda ljusförhållanden på gården bör  
ett kvarter med fyra våningar ha en gårdsbredd 
på ca 35 meter. (Se bild nedan.) Trygghet 
skapas när gården är lätt att överblicka med få 
och tydliga ingångar. Gårdarnas utnyttjande-
grad kan öka genom att man utformar dem 
attraktiva genom att t.ex. placera en berså; 
skapa möjlighet för småbarnslekplats och 
”nyttiga” aktiviteter som trädgårdsodling. En 
berså kan ge skydd från insyn, vind- och 
solskydd samt ger möjlighet att träffa grannar. 
Större kvarterslekplatser bör placeras så att inte 
barnen berörs av några barriärer. 
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Sammanfattande riktlinjer 
Nedanstående riktlinjer för området utgör 
resultatet av den sammanvägning av intressen 
som gjorts i diskussionen. 
 
• Kontorsbebyggelse närmast stambanan och 

rangerbangården som bullerskärm samt ta 
tillvara goda annonslägen. Avståndet 
mellan närmaste spår och bebyggelse ska 
vara minst 25 meter ur risksynpunkt. För 
att hindra ljudets spridning bör byggnad-
erna ligga tätt, vara långa, breda, ha 
”vingar” och vara fem till sex våningar 
höga beroende på hur hög bostads-
bebyggelsen är bakom. Mot stambanan 
kan en trädridå estetiskt avskärma. 

 
• För att ta tillvara utblickar och goda ljud-

förhållanden placeras bostäder närmast 
Råstasjön. Bostadsbyggelsen ges en 
slutenhet för att skapa trygghet och ”tysta 
sidor”. Mot sjön och parkmiljön bör  
bebyggelsen öppna sig för att få utblickar. 
Bebyggelse får inte placeras närmare än 
100 meter från Råstasjön. 

 
• Råstablick knyts samman med befintliga 

bostäder genom att bollplanen flyttas till 
norra delen av området och ger plats åt 
bostäder i form av punkthus med tydlig 
gård. 

 
• Hushöjderna i bostadsområdet bör vara 

mellan fyra till fem våningar med vissa 
högre höjder i sex våningar. Individuellt 
utformade hus för att skapa identitet. 

 
• Bostadsgårdarna bör vara tydligt 

definierade, överblickbara, attraktiva med 
plats för trädgårdsodling, småbarnslekplats 
m.m.  

 
• En centralt placerad och definierad mötes-

punkt i parken där utblickar över Råstasjön 
tas tillvara. Café, lekplats och andra 
aktiviteter som t.ex. boulé kan placeras 
här.    

 
• Anlägga en gångtunnel som ger en gen 

förbindelse mellan Råstablick och Solna 
station. Tunneln bör utformas på ett tryggt 
sätt d.v.s. vara bred, kort, väl synlig och 
undvika skarpa hörn  

 

• I parken längs Dalvägen placeras bostäder 
(t.ex. studentbostäder) för att få ett 
tydligare gaturum och tryggare miljö. I 
lägen som är mörka kan kontorslokaler 
inrymmas. Cykelväg anläggs utmed 
vägens västra sida och kompletterande 
trädplantering sker längs verksamhets-
tomterna. 

 
• Överdäcka Solna station med kontor, 

service och studentbostäder för att göra 
området tryggare och förbättra stadsbilden.  

 
• Binda samman Råstasjöområdet och 

Frösunda med en grön bro och ett grönt 
stråk genom området. Bron bör anslutas till 
Ballongberget och den ska vara bred, svag 
lutning, väl belyst, synlig, vind/buller-
skyddad med skärmar som ger överblick 
och kantad av låga buskar. Den föreslås 
vara ett landmärke så att man kan lätt kan 
orientera sig dit. 

 
• En ny väg genom området ger en god 

tillgänglighet och möjliggör för en trygg 
bussförbindelse. För att inte skära av 
rekreationsområdet bör den placeras så 
nära bangården som möjligt. Vägen görs 
oattraktiv som smitväg genom tillkrök-
ningar samt avsmalningar. Längs vägen 
bör en gc-väg placeras för att få en trygg 
alternativ väg till parken. 

 
• Hus i gatulinje, fönster i bottenplan och 

entréer mot gatan ökar trygghet. 
 
• Sjövägen stängs inte av utan dess barriär-

effekt minskas genom trafikrestriktioner  
och fysiska hinder.  

 
• Kantstensparkering för att skapa trygghet. 

Ytparkeringar och underjordiska garage i 
mindre enheter krävs också. 

 
• Trädplanterade gator med breda trottoarer 

på bägge sidor. 
 
• Säckgator bör undvikas ur trygghets-

synpunkt och därför förlängs Lokvägen. 
 
• Skapa möjlighet att promenera längs ån. 
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PLANFÖRSLAG  
 
Planbeskrivning 
Råstablick planeras som en stadsmässig och 
trygg bebyggelse med en blandning av 
bostäder, arbetsplatser och parker. I planen har 
den nya bebyggelsen länkats samman med det 
befintliga på ett naturligt sätt. Exploaterings-
talet i Råstablick är ca 1,6 (nya parkytor är 
medräknade). Planen möjliggör för ca 1100 
lägenheter och 130 000 kvm kontor.  
 
Utbyggnadsområdet trafikförsörjs både från 
Dalvägen och Sjövägen med en genomgående 
väg, vilket skapar god tillgänglighet och 
möjliggör för en trygg bussförsörjning. Vägen 
är utformad tillkrökt och har avsmalningar som 
gör att den blir oattraktiv som smitväg. I norr  
föreslås den gå längs rangerbangården för inte 
skärs av rekreationsområdet och samla buller-
störningarna. Genom att förlänga Lokvägen till 
Pyramidvägen ökar tillgängligheten och 
tryggheten i området.  
 
Mot stambanan och rangerbangården är kontor 
placerade som en bullerskärm för bostads-
bebyggelsen samt för att ta tillvara det goda 
annonsläget. Kontorsbyggnaderna är långa, 
breda och utformade med ”vingar” för att 
effektivt avskärma bullret. Höjden på husen 
föreslås vara fem våningar med en indragen 
sjättevåning. Inom kontorszonen har 
Banverkets område bevarats, men lokförar-
hotellet har rivits för att få effektivare buller-
avskärmning och utnyttjande av marken. I 
området är stickspår borttagna, vilket minskar 
bredden på barriären och ger möjligheten att 
utnyttja marken bättre. Mot spårområdet 
föreslås en grön zon som skapar en attraktivare 
kontorsmiljö samt är markdämpande på bullret. 
 
Innanför kontorsbebyggelsen planeras bostäder 
som tar tillvara på de vackra utblickarna och 
det tysta läget. Den uppfyllda marken i 
nordöstra delen av området föreslås schaktas 
bort för att öka bostädernas vattenkontakt. Från 
Råstasjöområdet planeras ett grönstråk genom 
bostadsområdet och som förbinds med 
Frösunda-Nationalstadsparken genom en grön 
gång- och en cykelbro. I den norra delen av 
området öppnar sig bostadsbebyggelsen mot 
Råstasjön i sydväst för att ta tillvara 
utblickarna och skapa möjlighet att promenera 
längs Råstaån. Söder om denna bebyggelse-

grupp ligger kvarteren kring en mindre park 
som ingår i grönstråket samt fungerar som en 
övergång mellan befintlig kontorstomt och 
bostäderna. I de båda tillskapade parkerna 
finns dagvattendammar och kvarterslekplatser.  
 
Bostadsområdet binds samman med befintliga 
bostäder längs Vintervägen genom att boll-
planen flyttas till norra delen av området. Den 
föreslagna bebyggelsen är tre punkthus i fyra 
till sex våningar för att anpassa till befintlig 
bebyggelse. Dalvägens entré till Råstasjöpark 
kan man utveckla till en mötespunkt med 
lekplats, minigolf, bouleplan och café i botten-
våning på ett bostadshus.  
 
Kontakt med befintliga bostäder skapas även 
genom att placera bostäder (t.ex. student-
bostäder) utmed Dalvägen. I bottenvåningar 
med sämre ljusförhållanden kan kontor 
inrymmas. Ett grönstråk för bl.a. rastning av 
hundar möjliggörs bakom bostäderna. 
Komplettering av träd föreslås längs kontors-
tomterna utmed Dalvägen. (Se detaljer över 
Dalvägen.) Vid Solna station överdäckas 
området med kontor, service och student-
bostäder i fem till sex våningar för att skapa 
trygghet och bättre stadsbild. Kontor kan 
placeras längs de mest bullerstörda sidorna- 
d.v.s. mot stambanan och Frösundaleden. Mot 
öst och väst finns det möjlighet att skapa 
studentlägenheter med en ”tyst sida” mot 
gården. (Se detalj Solna station.) 
 
I området är bostadskvarteren helt slutna eller 
halvöppna för att skapa trygghet, intim gård 
och tyst sida. Bostäderna och gårdarna har en 
sockel på ca 0,5 meter som skapar en tydlig 
skillnad mot det offentliga rummet och ökar 
tryggheten för lägenheterna i bottenvåningen. 
Tryggheten ökar dessutom genom att gårdarna 
är ganska öppna samt har få och tydliga 
utgångar där en direkt passage försvåras. För 
att skapa livliga gårdar är de attraktiva med 
plats för odlingslotter, småbarnslekplats och 
berså. Lägenheterna föreslås vara genom-
gående med minst hälften av boningsrummen 
mot den tysta gården d.v.s. 45 dB(A). 
Bostadshöjden mot de större gatorna är 
generellt fem våningar, men vissa hushörn kan 
markeras i sex våningar. Mot gårdarna och 
parkerna trappas husen av till fyra och tre 
våningar. Entréerna föreslås vara mot både 
gård och gata och i bottenvåningarna ska 
innehålla bostäder där det är möjligt. Mot de 
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tysta gårdarna bör det finnas balkonger och 
mot parkerna terrasser. Identitet i bostads-
miljön kan skapas genom att husen och 
gårdarna utformas individuellt. (Se detaljer 
gård.) Ett daghem är planerat trafikskyddat i ett 
bostadshus bottenvåning mot Råstasjöpark. 
 
I söder är en gångtunnel föreslagen till 
perrongen för att skapa en tvärförbindelse till 
Frösunda samt minska avståndet till perrongen. 
Breda trottoarer med plats för cykel placeras 
utmed Dalvägens västra sida och på båda sidor 
om områdets större gator. (Se plankarta) Gång- 
och cykelvägarna är inte avskiljda höjdmässigt 
utan markeras med avvikande ytmaterial för att 
inte bli en barriär för rörelsehindrade. 
Belysning bör placeras så att den lyser upp 
både de gående och bilarna. (Se detalj 
Magasinsvägen.) Längs den nya genomgående 
föreslås en gång- och cykelväg till motions-
gård, regionalt cykelstråk m.m. för att få ett 
tryggare alternativ till parkstråket. Mellan två 
av de befintliga industritomterna finns en 
trädplanterad gång- och cykelväg för att 
minska barriären och få en grön förbindelse till 
Vasalundsparken. Längs de övriga områdets 
gator föreslås breda trottoarer på bägge sidor. 
 
Gång- och cykelbron till Frösunda har en total 
brolängd på 220 meter och är 8 m bred, kantad 
av låga buskar samt vind- och bullerskyddad 
med skärmar som ger överblick. Den har en 
hög höjd för att fungera som ett orienterande 
landmärke och broentréerna har kontakt med 
bostäder. Som anslutningspunkt på den östra 
sidan utnyttjas Ballongberget och i Råstablick 
landar bron på ett kontorstak. (Se 
detaljritningar över bro.) 
 
Enligt Solnas parkeringsnorm ska det finnas 
totalt ca 3200 parkeringsplatser i området. 
Kantstensparkering utgör ca 230 platser och de 
anordnas utmed de flesta gatorna i området för 
att skapa trygghet. Mindre ytparkeringar 
möjliggör för ca 350 platser och de finns vid 
minigolfbanan, bollplanen, lastzonen mellan 
kontoren samt mellan bostadshusen i form av 
trädplanterade torgytor. Dessutom har de flesta 
bostadskvarteren parkeringsgarage med ca 40 
platser och kontoren utformas med två 
garageplan. 
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Planförslag: se stora kartan!
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Axonometri- norra området 
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Axonometri- södra området 
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Dalvägen

 
Perspektiv från Dalvägens entré. 

Skala 1:400 
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Magasinsvägen
 

Sektion skala 1:400 

Skala 1:200 
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Plan över gård 
 
 
 

Skala 1:500 

odlings- 
lotter 

cykel 

småbarnslek 

berså 

parkering på 
trädplanterad  
torgyta 
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Axonometri över gård

hushörn i 6 vån 
5 vån mot gatan 

balkonger  
mot gård 

4 vån  
mot gård 

liten höjdskillnad  
mot park 

3 vån med terrass 
mot park 
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Solna station 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Skala 1:1000 

Perspektiv från Råsundavägen. 
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Bro

Skala 1:2000 

Sektion skala 1:100 
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