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Knutpunkten 6

Knutpunkten är belägen i Danderyds kommun intill Danderyds sjukhus och är ett av kommunens viktigaste 

utvecklingsområden. Rapporten inleds med en inledning där vi beskriver vår inriktning med examensarbetet. 

Detta följs av en bakgrund om varför Knutpunkten är aktuell i planeringen och beskriver Stockholms attraktivitet 

och framtid. Här skildras även den rådande situationen i området och vi preciserar vårt syfte med planen. Även 

uppkomna frågeställningar beskrivs.  

 

I denna del redogör vi för rapportens innehåll för att ge läsaren en liten försmak och en bättre förståelse om 

vad rapporten kommer att behandla.  



 

Knutpunkten 7

Inledning 
 
Examensarbetet är en fördjupning av översiktsplanen för ett 
område som heter Knutpunkten. Knutpunkten ligger i sydvästra 
Danderyd och är enligt kommunens översiktsplan ett viktigt 
utvecklingsområde. Den fördjupade översiktsplanen är ett 
användbart instrument när det gäller planering av mark- och 
vattenområden och kompletterar den befintliga översiktsplanen 
genom att ge en mer detaljerad bild över ett begränsat 
utredningsområde. Den sista delen av detta arbete innehåller 
två planförslag för hur Knutpunkten kan utvecklas i framtiden.  
 
Att vi valde just detta projekt beror på att vi under vårterminen 
2005 hade kontakt med Stadsbyggnadskontoret i Danderyd och 
diskuterade ett antal planer som kunde vara intressant att 
basera ett examensarbete på. Knutpunkten lockade oss för att 
det var en komplex uppgift med många olika komponenter som 
behövde beaktas. Projektet innebar att vi skulle arbeta med ett 
område med påtagliga barriärer som uppkommit på grund av 
en massiv trafikstruktur. Detta är ett vanligt förekommande 
problem i storstäder vilket gör problematiken ännu mer 
intressant. Därför ansåg vi att vi skulle ha stor nytta av detta 
projekt i framtiden och det skulle kunna gynna oss i vår 
fortsatta yrkesroll då vi kan basera våra nyvunna kunskaper på 
framtida projekt.      
 
 
 
 



 

Knutpunkten 8

Bakgrund 
 
Stockholm 
Stockholmsregionen har utvecklats till en av världens mest 
innovativa stadsregioner och kontaktnätet till övriga länder har 
kontinuerligt ökat. Den snabba befolkningstillväxten och den 
ekonomiska utvecklingen i regionen har medfört att bristen på 
bostäder är stor och trafikträngseln har blivit ett allt större 
problem1. Stockholm är i många avseenden en framgångsrik 
storstad och räknas till en av världens vackraste huvudstäder. 
Skönheten ligger i de starka landskapselementen, de höga 
norrvända förkastningsbranterna och grusåsen.2 Att Stockholm 
är huvudstad har också betydelse för stadens attraktivitet. Den 
stora inflyttningen har medfört att staden fått växa utåt och i 
rapporten ”Vision Stockholm 2030” står det att de största 
möjligheterna för en fortsatt utveckling kommer att ligga i 
ytterstaden. Idag bor det cirka 1,8 miljoner människor i Stor- 
Stockholm och prognoserna visar att befolkningen kommer att 
öka med ytterligare 250 000 människor till år 2030. Idag är det 
många nya företag som lokaliserar sig i regionen. Ytterstaden 
har i och med detta stora möjligheter att skapa förutsättningar 
för att bygga nya företagslokaler och bostäder.3 
 
Bebyggelsestrukturen i regionen har utvecklats under flera 
hundra år.    Idag   är   nästan  15  procent   av  regionens  mark  
                                                 
1 Regionplane- och trafikkontoret (2002). Regional utveckling 2001 för Stockholmsregionen: 
RUFS 2001. Stockholm: Katarina tryck. ss. 16, 25  
2 Stockholm stadsbyggnadskontor (2004). Vision STOCKHOLM 2030: En plattform för dialog 
om Stockholms utveckling. Stockholm: Edita Ljunglöfs. (SKB 2004:1). S. 26 
3 Regionplane- och trafikkontoret (2002). Regional utveckling 2001 för Stockholmsregionen: 
RUFS 2001. Stockholm: Katarina tryck. ss. 16, 25 

 
 
 
 
bebyggd. Stockholmsregionen är byggd efter en stjärnstruktur 
med en stark regionkärna. Stjärnstrukturen innebär att 
bebyggelsen följer olika kommunikationsleder från centrum 
mitt ut till regionens periferi. Mellan dessa stjärnuddar löper 
gröna stråk som smalnar av desto närmre stadskärnan de 
kommer. Stjärnstrukturen har medfört att det finns bättre 
möjligheter till effektivare kollektivtrafik, samtidigt som 
befolkningen har en god tillgänglighet till större rekreations-
områden. Stjärnstrukturen påverkar även i hög grad 
reseströmmarna och tillgängligheten. Dagens enkärniga 
struktur där sysselsättning, högre utbildning och olika 
kulturinstitutioner är lokaliserade i centrumkärnan har medfört 
att det har blivit ett hårt resandetryck in mot stadens centrum.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilderna visar Stockholms stjärnstruktur vilket påverkar reseströmmarna. Den 
högra bilden visar utökade tvärförbindelser vilket i sin tur påverkar Stockholms 
utveckling. 

                                                 
4 Regionplane- och trafikkontoret (2002). Regional utveckling 2001 för Stockholmsregionen: 
RUFS 2001. Stockholm: Katarina tryck. ss. 23, 43  
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Danderyd  
Danderyd är till ytan Sveriges minsta kommun med en 
landareal på 26,5 km². Kommunen är belägen en mil norr om 
Stockholms innerstad. Två orsaker som har gjort Danderyd till 
en eftertraktad bostads- och arbetsort är närheten till Stockholm 
och kommunens läge intill Värtan och Edsviken. Idag bor här 
cirka 30 000 invånare och kommunen har under de senaste åren 
haft ett födelseöverskott samt ett inflyttningsöverskott.  
 
Utbildningsnivån är den högsta i landet och många av 
Danderyds invånare har en akademisk utbildning. Näringslivet 
präglas av vårdsektorn samt kunskapsintensiva verksamheter, 
dessa är främst belägna längs med E18.  
 
Boendemiljöerna präglas av trädgårdsstaden och en stor del av 
bebyggelsen ligger inbäddad i en grön lummig miljö där 
trädgårdsstaden dominerar. Det ligger i kommunens intresse att 
bevara och vidareutveckla denna karaktär.  
 
Kommunen kan i och med sin popularitet samt sitt gyllene läge 
expandera och utvecklas till en viktig regional samlingspunkt 
och bli en naturlig etableringsplats för såväl näringsliv som 
offentliga verksamheter. Den lokala arbetsmarknaden kommer 
då att bli mer varierad samtidigt som många invånare får lättare 
att arbeta nära hemmet.  
 

Knutpunkten 
I Danderyd anser många att kommunen är färdigbyggd. Trots 
detta har kommunen i sin översiktsplan föreslagit ett par 
områden med utvecklingspotential. Knutpunkten är en av 
dessa. På grund av sitt geografiska läge nära Stockholms 
innerstad, universitet och goda kollektiva kommunikationer är 
Knutpunkten en pärla för framtida bostäder och arbetsplatser. 
Ambitionen från kommunens sida är att utveckla Knutpunkten 
till en konkurrenskraftig del i nordostsektorn som kan erbjuda 
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur 
för sina invånare.  
 
Knutpunkten är belägen i kommunens sydvästra del. Området 
är idag osammanhängande och ostrukturerat och upptas till 
stora delar av vägar. Denna trafikapparat tar mycket mark i 
anspråk vilket medför att ett sterilt trafiklandskap skapas. Inom 
planområdet finns kommunens största arbetsplats, Danderyds 
sjukhus. I Knutpunkten finns också Edsviken som är ett vackert 
naturområde med öppna gräsytor, skogsdungar och en 
naturskön strandpromenad. 
 
Bebyggelsen i området ligger främst utmed E18. Bebyggelse-
strukturen känns osammanhängande och ostrukturerad och har 
inte blivit anpassad till topografin vilket har medfört att stora 
naturvärden har gått förlorade. Sjukhusbebyggelsen ligger även 
som en barriär mot den vackra naturen i Edsviken och det är 
svårt att ta sig förbi detta storskaliga block. 
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Läge och avgränsning 
 

Knutpunkten är belägen i 
kommunens sydvästra del och 
ligger cirka en kilometer söder om 
Mörby centrum. Området 
avgränsas av Edsviken i väster, 
Roslagsbanan i öster och de två 
gångbroarna i söder och norr. 
Området omfattar cirka 63 hektar.   
 

Problemformulering  
 
Knutpunkten består idag av ett sterilt trafiklandskap som 
behöver få en effektivare markanvändning för att kunna 
utvecklas till en attraktivare plats, som kan inrymma kontor, 
handel, kultur och bostäder. Området har flera barriärer, de två 
största är E18 och Roslagsbanan. I samrådsversionen av 
översiktsplanen 2005 skall en pendeltågslinje anslutas till 
området. Dessa kollektiva kommunikationer tillsammans med 
E18 skapar stor möjlighet att ta sig till Stockholmsregionens 
övriga delar, men de skapar även stora barriärer där följden blir 
att stora asfaltsytor bildas.   
 
E18 är dessutom en viktig trafiklänk både nationellt och 
internationellt och är ett riksintresse enligt Miljöbalkens tredje 
kapitel. Motorvägen har stor betydelse för trafikförsörjningen 
och ingår i det regionala transportvägnätet för farligt gods, vilket  
 

 
 
kommer i konflikt med det småskaliga villaområdet i 
Djursholm.      
 
E18 och de kollektiva kommunikationerna skapar även en 
barriär mot Edsviken och avskärmar de boende att ta sig från 
sina hem ner till vattnet.   
 
Ytterligare problem är 
bullernivån för boende öster 
om E18. den måste minskas 
för att skapa en trevligare 
boendemiljö.  
 
Skalan är också ett problem i 
området. Först ligger 
Edsviken med det storskaliga 
Danderyds sjukhus, sen 
trafiklandskapet, som följs av 
ett småskaligt villaområde i 
Stocksund. Detta bildar stora 
kontraster i landskapsbilden. 
 
Det största miljöproblemet i 
Danderyd utgörs av biltrafik. 
Störst belastning förorsakas 
av genomfartstrafiken på E18 
med enorma luftföroreningar 
till följd.  
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Syfte och mål 
 
Fördjupningen av översiktsplanen har upprättats för att 
fastställa utgångspunkter och mål för den framtida 
användningen av Knutpunkten. Det huvudsakliga syftet med 
denna fördjupning av översiktsplanen är att den skall vara ett 
kunskapsunderlag för kommunen och vara vägledande inför 
framtida planläggning. Syftet är även att föreslå åtgärder som 
kan leda till minskade barriäreffekter när ett nytt trafiksystem 
skapas. Detta bidrar till en så effektiv markanvändning som 
möjligt. Därigenom skapar vi ett nytt stadsrum, karaktäriserat 
av god arkitektur och mycket grönska. Avsikten är således att 
ge området en ny användning där kontor, handel, kultur och 
bostäder är representerade. 
 
Målet är att genom en fördjupad översiktsplan kunna finna 
tänkbara alternativ för hur det är möjligt att utveckla 
Knutpunkten från ett sterilt trafiklandskap till en attraktiv 
bärkraftig del av kommunen.  
 

Metod 
 
För att sätta oss in i planområdet och Danderyd börjar vi med 
en litteraturstudie där vi främst inriktar oss på kommunala 
rapporter. Parallellt med litteraturstudierna inventerar och 
fotograferar vi området. Efter att ha fått lite kött på benen 
börjar vi skriva rapportens första del där vi ger en bakgrund till 
arbetet och beskriver upplägget av rapporten.   
 
I del två beskriver vi Danderyd och Knutpunktens historiska 
utveckling och hur området ser ut idag. Detta för att få en 
förståelse för varför området ser ut som det gör. Sista delen i 
del två tar vi upp förutsättningar för Knutpunkten och beskriver 
lite mer ingående områdets karaktär, för att ge en djupare 
förståelse för området.      
 
I del tre beskriver vi utgångspunkterna för att förstå vilka 
utvecklingstrender som finns i Stockholm och Danderyd. 
 
I del fyra redovisas vår analys, vi har valt att utföra en SWOT- 
analys och en Värderosanalys. SWOT- analysen innebär att vi 
tittar på de fyra variablerna styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot. Analysen är utformad som ett stöd för att kunna föra en 
diskussion med politiker, stadsbyggnadskontoret, näringslivet 
och de boende för att få fram just deras specifika åsikter om 
området. Detta ger oss en god översikt över vad som är positivt 
och negativt, samt vilka möjligheterna är. Då vi har utarbetat 
varsitt planförslag vill vi att det skall vara lätt att jämföra dem, 
det är här Värderosanalysen kommer in. Denna analys är ett 
utmärkt  redskap  för  att  lätt kunna  påvisa hållbarhetens  olika 
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aspekter. I vårt fall är de områdets karaktär, tillgänglighet, 
trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. I denna del 
används värderosen för att värdesätta dagsläget medan den i 
del sju sedan används för att jämföra dagsläget med 
planförslagen.  
 
Kapitlen fem och sex är individuella. Den femte delen redogör 
vi för vilka utgångspunkter som har varit vägledande för 
respektive förslag. Detta följs sedan upp i del sex där vi 
redovisar våra två individuella förslag. Amelie Oscarsson 
arbetar med ett överdäckningsförslag och Mariam Ghasemi 

med ett förslag där knutpunkten förtätas. Förslagen beskrivs 
med hjälp av illustrationer, perspektiv, sektioner och kartor för 
att på bästa sätt beskriva hur Knutpunkten kan utvecklas till ett 
levande stadsrum i kommunen.  
 
I den sjunde och sista delen görs en sammanvägning av de 
olika alternativen med hjälp av värderosen, detta för att få fram 
en slutsats om vilket av alternativen som ger Danderyd 
kommun de bästa förutsättningarna för att Knutpunkten skall 
bli ett levande stadsrum. 
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02 Historia, dagsläget och 

analys av området 
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I del två görs en mer noggrann beskrivning av området och dess förutsättningar. Kapitlet är indelat i sex 

rubriker; Danderyd igår och idag samt Knutpunkten igår och idag, Utgångspunkter och Förutsättningar.  

 

De historiska delarna är en tillbakablick av Danderyds historia följt av händelser som varit avgörande för 

Knutpunktens del. Detta ger en förståelse till varför Danderyd och Knutpunkten ser ut som det gör. Dagsläget 

beskriver lite mer ingående hur Danderyd och Knutpunkten ser ut idag. Detta är redovisat med kartor och 

fotografier för att ge en djupare förståelse för Knutpunktens läge, karaktär och fysiska struktur.   

 

Delen Utgångspunkter beskriver befintliga planer och utredningar som styr utvecklingen i Danderyd. Här 

redovisas även planerade projekt, vilka i framtiden kan komma att beröra området.  

 

Sista avsnittet i del två redovisar Knutpunktens planeringsförutsättningar. I denna del analyseras området för 

att kunna beskriva Knutpunkten mer ingående och förklara varför det ser ut som det gör. Här lyfts områdets 

grundläggande egenskaper, fysiska utformning och markanvändning fram.  
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Danderyd igår 
 
Danderyd blev förhållandevis sent 
befolkat. De fornlämningar som har 
hittats är främst gravfält från yngre 
järnåldern. (ca 500- 1100 e Kr).5  
 
Fram till 1800- talets slut var det vi 
idag kallar Danderyd en ren 
landskapsbygd med jordbruk och 
boskapsskötsel. Under 1600- och 1700- 
talen dominerade Djursholmsgodset 
bygden. Under slutet av 1700- och 
början på 1800-talet blev dock många 
gårdar uppköpta av förmögna borgare i 
Stockholm, som utvecklade dessa till 
mindre herrgårdar.6 
 
Industrialismen 
Industrialismens framväxt under 1860-
talet bidrog till att Stockholms 
befolkning ökade drastiskt, vilket i sin 
tur  ledde  till  en akut bostadsbrist följd  

                                                 
5 Bratt, Peter (1985). Kulturminnesvårdsprogram för 
Danderyd kommun: Kulturhistoriskt värdefulla områden. 
Stockholm: Tryck odaterad. S. 1 
6 Bratt, Peter (1985). Kulturminnesvårdsprogram för 
Danderyd kommun: Kulturhistoriskt värdefulla områden. 
Stockholm: Tryck odaterad S. 1 

 
 
 
av sanitära problem. Under 1880- och 
1890-talet hade Stockholms befolkning 
ökat med hela 80 procent och 
trångboddheten blev enorm. Man 
förverkligade då den tidens ideal för 
hyreshus, med prydliga gatufasader, 
men med trista bakgårdar. En stor del 
av den mindre bemedlade befolkningen 
tvingades flytta ut ur staden till 
oplanerade uppväxande kåkstäder. 
Årstadal var den första i Stockholm och 
växte fram under 1870-talets slut.7  
 
Villastäderna breder ut sig 
Djursholm: En motreaktion mot 
hyreshusen kom på slutet av 1800-talet 
pådriven av en stark opinion. 
Borgarklassen började då flytta ut ur 
staden till följd av nya bostadsideal. De 
hade en längtan att komma nära 
naturen, få frisk luft, grönt gräs, 
glittrande vatten, se segelbåtar samt få 

                                                 
7 Bratt, Peter (1985). Kulturminnesvårdsprogram för 
Danderyd kommun: Kulturhistoriskt värdefulla områden. 
Stockholm: Tryck odaterad. S. 1 
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lägre omkostnader för sällskapslivet 
och bo i nära anslutning till 
”jämställda”. Villastäder och egna-
hemsområden började därför breda ut 
sig utanför tullarna. De två första 
högborgliga villastäderna, så kallade 
Patricieförstäder var Djursholm och 
Saltsjöbaden utanför Stockholm. 
(Resterande delar av dagens Danderyd 
var fortfarande ren landskapsbygd.) För 
att få de förmögna borgarna att flytta ut 
till de nya Patriceförstäderna var 
exploateringsbolagen tvungna att 
garantera att bostadsområdena skulle få 
en exklusiv karaktär, både med hänsyn 
till befolkningens sociala hopsättning 
och bebyggelsens art. Tomterna i 
Djursholm gjordes medvetet mycket 
stora och tomtstorleken fastställdes till 
4 400- 8 800 m². För att den sociala 
sammansättningen skulle vara den 
önskade fanns det även regler i 
köpekontrakten som gjorde att icke 
önskvärda element från de lägre 
samhällsklasserna vann inträde i de 
högborgliga villastäderna.8  

                                                 
8 Bratt, Peter (1985). Kulturminnesvårdsprogram för 
Danderyd kommun: Kulturhistoriskt värdefulla områden. 
Stockholm: Tryck odaterad. ss. 1-2, 153  

                                                                  
Jarlberg, Eric (1985). Roslagsbanan och bygden 1885-
1985. Ort  odaterad: Tryck odaterad. (Stockholms läns 
hembygdsförbund skriftserie nr 10, Täby 
hembygdsförening skriftserie nr 19). ss. 20, 93 
Johansson, Ingemar (1987). Stor Stockholms 
bebyggelsehistoria: Markpolitik, planering och byggande. 
Värnamo: Fälths tryckeri. ss. .270-275 

Befolkningen i Djursholm tillhörde i 
största grad det högborgliga skiktet. De 
första invånarna tillhörde Stockholms 
förnämsta och mycket förmögna 
borgarklass. Den ensidiga sociala 
sammansättningen var givetvis mycket 
eftersträvad och planerad.  Djursholm 
var ett klassamhälle i miniatyr. I början 
dominerade akademiker och konst-
närer, men redan under början av 1900- 
talet var titlar som grosshandlare och 
direktörer de mest vanligt förekom-
mande. Dessa yrkesgrupper hade 
mycket makt och deras åsikter vägde 
tungt.9  
 

                                                 
9 Bratt, Peter (1985). Kulturminnesvårdsprogram för 
Danderyd kommun: Kulturhistoriskt värdefulla områden. 
Stockholm: Tryck odaterad. ss. 1-2, 153, 
Jarlberg, Eric (1985). Roslagsbanan och bygden 1885-
1985. Ort  odaterad: Tryck odaterad. (Stockholms läns 
hembygdsförbund skriftserie nr 10, Täby 
hembygdsförening skriftserie nr 19). ss. 20,  93 
Johansson, Ingemar (1987). Stor Stockholms 
bebyggelsehistoria: Markpolitik, planering och byggande. 
Värnamo: Fälths tryckeri. ss. 270-275 
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Djursholm har utvecklats från att först under en kort period haft 
status som municipalsamhälle10 för att år 1900 bli köping11 och 
utökas med Svalnäs- och Ekebys ägor. År 1914 hade 
Djursholm vuxit så mycket att de kunde bli en stad och fick 
därmed egna stadsrättigheter. Villorna i Djursholm kan sägas 
utgöra en arkitekturhistorisk provkarta från år 1890 fram tills 
idag. Här finns alla olika arkitekturstilar, alltifrån 
snickarglädjevillor till brutalismisk betongarkitektur. 
Djursholm försågs med ett oregelbundet gatusystem efter 
utländska förebilder vilket under 1800- talets slut var helt nytt.  
Gatorna planerades då med raka gator i vinkelräta kvarter utan 
någon som helst hänsyn till topografin.12. 
 
Stocksund: Stocksunds utveckling är ganska typisk för de 
borgliga villastäder som kom till i Stockholm efter Djursholm 
och Saltsjöbaden. Redan år 1888 planlades Stocksund men 
byggandet kom inte igång förrän strax efter sekelskiftet, då 
Stocksund år 1902 blivit municipalsamhälle. Stocksund hade 
liksom Djursholm stränga byggnadsbestämmelser i köpe-
kontrakten där det bland annat framgick att tomterna inte fick 
styckas. År 1909 blir även Stocksund municipalsamhälle 
köping. Därefter utökades samhället genom några 
inkorporeringar13 av intilliggande egendomar. År 1913 

                                                 
10 Tidigare benämning på tätbebyggt område på landsbygden.  
11 Ort med mera omfattande handel och bebyggelse. Försvann i samband med 
kommunreformen 1971.  
12Bratt, Peter (1985). Kulturminnesvårdsprogram för Danderyd kommun: Kulturhistoriskt 
värdefulla områden. Stockholm: Tryck odaterad. S. 153, 
Johansson, Ingemar (1987). Stor Stockholms bebyggelsehistoria: Markpolitik, planering och 
byggande. Värnamo: Fälths tryckeri. ss.270-275 
13 Ändring av den kommunala indelningen 

förenades Mörby med Stocksund. Området blev också snart 
fullt utbyggt. År 1930 förenades även Långängen, Söderskogen 
och Ekbacken med Stocksund och i slutet av samma 
decennium uppfördes villor, radhus och de första 
flerfamiljshusen i kommunen. Bebyggelsen uppfördes 
genomgående i funktionalistisk stil.14  
 

                                                 
14 Bratt, Peter (1985). Kulturminnesvårdsprogram för Danderyd kommun: Kulturhistoriskt 
värdefulla områden. Stockholm: Tryck okänd. S. 1 
Johansson, Ingemar (1987). Stor Stockholms bebyggelsehistoria: Markpolitik, planering och 
byggande. Värnamo: Fälths tryckeri. ss.270-275 
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Bussarna skapar nya förutsättningar  
I Enebyberg, Nora, Klingsta och Berga kom villabyggandet i 
gång något senare än i Djursholm och Stocksund. Här rörde det 
sig nästan uteslutande om egnahemsbebyggelse. Enebyberg 
började exploateras kring år 1907 medan utvecklingen i Nora, 
Klingsta, Klingsta Park och Berga kom igång först under 1920- 
och 1930-talen. Bebyggelsen i dessa områden utgjordes 
huvudsakligen av relativt anspråkslösa egnahem.15  
 
Anledningen till att utvecklingen gick långsammare i dessa 
områden än i Djursholm och Stocksund berodde på att dessa 
hade haft Roslagsbanan som förutsättning. Nu var det istället 
bussarna som skapade nya villkor för utvecklingen. Utefter 
busslinjerna vid Edsvikens stränder växte det snabbt fram nya 
bostadsområden.16  
 

                                                 
15 Bratt, Peter (1985). Kulturminnesvårdsprogram för Danderyd kommun: Kulturhistoriskt 
värdefulla områden. Stockholm: Tryck odaterad. S. 2 
16 Jarlberg, Eric (1985). Roslagsbanan och bygden 1885-1985. Ort  odaterad: Tryck odaterad. 
(Stockholms läns hembygdsförbund skriftserie nr 10, Täby hembygdsförening skriftserie nr 
19). ss. 102, 103, 141 

Förtätning och nyexploatering   
Under 1950-talet pågick det en förtätning inom den äldre 
villabebyggelsen. Denna har främst berört Stocksund och 
Djursholm eftersom de ursprungliga tomterna var mycket stora, 
detta har i sin tur gjort det möjligt stycka tomterna.17  
 
1960- och 1970-talen kännetecknades av flera större 
exploateringar och nybyggnadsprojekt. Det gamla central-
lasarettet i Mörby byggdes ut till nuvarande Danderyds 
sjukhus. Vid Mörby tillkom hyreshusbebyggelse i stor skala 
och ett omfattande affärs- och servicecentrum.18  

                                                 
17 Bratt, Peter (1985). Kulturminnesvårdsprogram för Danderyd kommun: Kulturhistoriskt 
värdefulla områden. Stockholm: Tryck odaterad. S. 153 
18 Bratt, Peter (1985). Kulturminnesvårdsprogram för Danderyd kommun: Kulturhistoriskt 
värdefulla områden. Stockholm: Tryck odaterad. S. 153 
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Knutpunkten igår 
 
Knutpunkten har en något bräcklig historia med vissa ”starka” 
händelser som har format området från bondby till dagens 
gigantiska trafikapparat. Nedan redovisas de avgörande 
händelser som har bidragit till att området ser ut som det gör.   
 
Vägens historia 
Den första vägen i Knutpunkten fanns redan på 1700-talet och 
bestod av en postväg. Över Stocksundet anlades år 1716 den 
första flottbron för att underlätta transporten av posten. 
Dessförinnan hade man fått åka båt vilket ansågs som väldigt 
tidskrävande.  1826 ersattes bron med en fast bro som sedan 
revs vintern 1957/1958. Idag kan man fortfarande se rester 
efter brofästena på bägge sidor om sundet.19  
 

                                                 
19 Boije, Margareta & Prenzlau-Enander Gabriele (2003). Kartläggning av postvägen från 
Stockholm till Grisslehamn. [Elektronisk] Stockholms läns museum. Hämtad: 2005-09-20. Pdf 
format. Tillgänglig: <http://www.lansmuseum.a.se/inneh/pdf2003/postvagen1low.pdf>. S. 15 

 
 
 
Genom att studera historiska kartor och gamla detaljplaner har 
vi kunnat följa vägens utveckling. En historisk karta från år 
1816 visar en smal slingrade väg. Sträckningen var dock 
ungefär samma som idag. Eftersom befolkningen tog sig fram 
med häst och vagn och metoderna att spränga var obefintliga 
hade vägen det smala slingrande utseendet. Detaljplaner från år 
1958 visade att kommunen redan då hade planer att anlägga en 
ny väg som planerades gå genom en tunnel i berget. Den väg 
som på 1950-talet användes för fordonstransporter var 
Mörbygårdsvägen. Mörbygårdsvägen trafikeras idag främst av 
busstrafik och bilism till och från sjukhuset.  Kartan från 1958 
visar även att vägen inte hade några planskilda korsningar. På 
detaljplanen från år 1978 har vägen fått sin nuvarande 
sträckning. De förändringar som kan utläsas från kartorna är att 
Mörby gård har försvunnit och att ett busstorg har upprättats på 
platsen. E18 drogs runt busstorget och följde sedan längs med 
Mörbygårdsvägen.   
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Mörby gård  
Från början var Knutpunkten i likhet med övriga Danderyd ett bondesamhälle 
och Mörby var den viktigaste gården i området. Ingen vet säkert hur Mörby 
gård har uppkommit. Gården kan dock ha haft sitt ursprung strax efter 
vikingatiden som nyodling och utgård till de äldre gårdarna Kevinge och 
Klingsta. Gårdens läge ansågs som god, då den låg i närheten av hamnen och 
hade betesrika ängar. Mörby gård var i närmare 200 år lydande under 
Djursholmsgodset. År 1702 gick gården istället under Ulriksdals frälse. År 
1815 förvandlas Mörby gård till Mörby Kronohemman därefter gick Mörby 
gård i mer än 150 år under Domänverket och arrenderades ut. År 1973 såldes 
gården till Statens Vägverk, som ansåg att marken skulle användas för vidare 
utbyggnad av Stockholmsvägen och planerade därför att riva gården.20 Tre 
veckor innan gårdens öde skulle avgöras brann den, detta var den 23 
september år 1976.21 
 
 
Roslagsbanan 
När Roslagsbanan öppnade år 1885 fanns ännu inga förortsstäder norr om 
Stockholm. För de områden som idag tillhör Danderyd hade Roslagsbanan 
dock en avgörande betydelse för utvecklingen av samhällena. Roslagsbanan 
gav Danderyd en enorm förutsättning att utvecklas till en tätortskommun. 
Banans egentliga huvudtanke var inte att skapa förortssamhällen utan att föra 
lantbruks- och skogsprodukter in till Stockholm. Det skulle dock inte dröja 
länge förrän Roslagsbanan fick en viktig funktion som förortsbana. Under 
1880- talet växte villasamhället i Djursholm fram vilket medförde att det 
börjades diskutera olika lösningar för hur transportbehovet skulle mötas. 
Robert Montgomery- Cederhielm, ägare av Djursholmgodset, hade stort 
inflytande  över  samhället. Det bidrog  till att  Danderydsborna  var den  mest   

                                                 
20 Farrens De Kazinszy, Arkivarie Amorina Hembygdsförening, intervju den 20 september 2005. 
21 Farrens De Kazinszy, Arkivarie Amorina Hembygdsförening, intervju den 20 september 2005. 
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positivt inställda socknen avseende järnvägsfrågan.22 Ett av 
argumenten för järnvägen löd följande; ”En bygd med järnväg 
är en bygd stadd i utveckling”.23 I och med den målmedvetna 
planeringen av villaområdet i Djursholm år 1889 anordnades 
Stockholms första förortsbana.24   
 
Både Djursholm och Stocksund är uppbyggda kring järnvägen. 
Fram till 1940-talet var tåget praktiskt taget det ända 
färdmedlet till och från Stockholm. När Mörby år 1913 
inkorporerades med Stocksund anlades även en järnvägsstation 
vid Mörby, då goda kommunikationer med Stockholm var en 
förutsättning för de många tjänstemännen. Roslagsbanans 
kapacitet hade under 1920- och 1940-talet avgörande förut-
sättning för hur stationssamhällena utvecklades eftersom stor 
del av befolkningen arbetade kvar i Stockholm.25     
 
Under 1970- och 1980-talen var Roslagsbanans framtid väldigt 
skakig. Fordonsparken var gammal och banan sliten vilket 
bidrog till att det behövdes nya investeringar i banan och 

                                                 
22 Järnväg.net (senast uppdaterad 2005). Roslagsbanan. [Elektronisk] Hämtad: 2005-12-05. 
Tillgänglig: <http://www.jarnvag.net/banguide/Stockholm-Karsta.asp>.  
23 Jarlberg, Eric (1985). Roslagsbanan och bygden 1885-1985. Ort odaterad: Tryck odaterad. 
(Stockholms läns hembygdsförbund skriftserie nr 10, Täby hembygdsförening skriftserie nr 
19). S. 23 
24 Bratt, Peter (1985). Kulturminnesvårdsprogram för Danderyd kommun: Kulturhistoriskt 
värdefulla områden. Stockholm: Tryck odaterad. ss. 1-2, 153 
Jarlberg, Eric (1985). Roslagsbanan och bygden 1885-1985. Ort odaterad: Tryck odaterad. 
(Stockholms läns hembygdsförbund skriftserie nr 10, Täby hembygdsförening skriftserie nr 
19). ss. 20, 93.  
Johansson, Ingemar (1987). Stor Stockholms bebyggelsehistoria: Markpolitik, planering och 
byggande. Värnamo: Fälths tryckeri. ss. 270-271 
25 Jarlberg, Eric (1985). Roslagsbanan och bygden 1885-1985. Ort odaterad: Tryck odaterad. 
(Stockholms läns hembygdsförbund skriftserie nr 10, Täby hembygdsförening skriftserie nr 
19). S. 34, 38-39, 43, 54-55, 140 

vagnarna. Alternativa trafiklösningar föreslogs, bland annat att 
bygga ut tunnelbanan mot Täby centrum som ligger cirka fem 
kilometer norr om Knutpunkten. Detta skulle innebära 
nedläggning av Roslagsbanan vilket orsakade omfattande 
protester bland resenärerna. Beslutet, som togs år 1983, blev 
emellertid en fortsatt satsning på Roslagsbanan med förvärv av 
nya fordon samt en successiv uppgradering av banan.26 
 
Mörby verkstäder 
Allt sedan Roslagsbanan kom till Stocksund har Mörby 
verkstäder varit en plats med många anknytningar till 
Roslagsbanan. ”Stockholm- Rimbo Järnvägs AB” byggde 1906 
sin verkstadsanläggning på fyra hektar mark från Mörby gård. 
Verkstaden ligger idag längs med E18. Mörby verkstäder har 
sedan dess utvidgats och blivit en av Stocksunds viktigaste 
industrier.27  
 
Sedan 1900-talets början har Roslagsbanan haft sin 
huvudverkstad i Mörby verkstäder. De flesta byggnaderna är 
uppförda i tegel under 1900- talets början och arkitekten 
bakom verkstaden var Sigge Cronstedt. På grund av sin vackra 
arkitektur är byggnaderna idag kulturhistoriskt minnesmärkta.28   

                                                 
26 Roslagståg (odaterad). Historia. [Elektronisk] Hämtad: 2005-10-15. Tillgänglig: < 
http://www.roslagstag.se/historia/#top>. 
27 Jarlberg, Eric (1985). Roslagsbanan och bygden 1885-1985. Ort odaterad: Tryck odaterad. 
(Stockholms läns hembygdsförbund skriftserie nr 10, Täby hembygdsförening skriftserie nr 
19). S. 169  
28 Jarlberg, Eric (1985). Roslagsbanan och bygden 1885-1985. Ort odaterad: Tryck odaterad. 
(Stockholms läns hembygdsförbund skriftserie nr 10, Täby hembygdsförening skriftserie nr 
19). S. 169  
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Sjukhuset 
Bristen på sjukvårdsplatser var stor i Stockholm. Landstinget 
tillsatte därför år 1912 en kommitté för att föreslå en ny plats 
för ett centralt beläget länslasarett. Kommittén arbetade i flera 
år, efter första året hade de kommit fram till tre tänkbara 
alternativ; Ekbacken i Sundbyberg, Ulvsunda i Bromma och 
Mörby i Danderyd. Inför Ekbacken fanns en viss osäkerhet då 
dimmorna i Duvbo och sankmarkerna i Spånga ansågs kunna 
vara skadliga för patienterna. Ulvsunda bedömdes ligga alltför 
nära ett industriområde. Landstinget tyckte dock att 
utredningen hade allt för stora brister och kommittén blev 
därför ombedda att vidareutveckla deras tankar.29  
 
Ett nytt försök inleddes där kommittén studerade 45 platser. I 
slutförslaget fanns förutom Mörby även Djursholm, Haga och 
Rissne. Haga föll bort då de inte kunde köpa marken. 
Militärerna ville behålla Rissne på grund av militära övningar 
och marken vid Djursholm ansågs för dyr. Slutligen valdes 
Mörby till följd av platsens ”sunda läge”, vackra miljö och de 
relativt goda kommunikationerna. Markpriserna var dessutom 
förhållandevis låga. År 1916 beslöt därför landstinget att det 
nya länslasarettet skulle vara beläget i Mörby.30  
 
Den andra januari 1922 invigdes Mörby centrallasarett. 
Lasarettet hade då 118 sängplatser och var ett bygdesjukhus 
med delvis självhushåll. Sjukhuset låg idylliskt i nära  
 

                                                 
29 Danderyds hembygdsförening (2001). Danderydiana 2001: Danderydiana 40 år Bidrag till 
Danderyds historia. Danderyd: JUSTNU-tryck. ss. 5-6 
30 Danderyds hembygdsförening (2005). Danderydiana 2005: Från bondebygd till 
tjänstesamhälle. Danderyd: Stockholms Läns grafiska AB. S. 23 

 
anslutning till Edsviken med köksträdgård och egen 
blomstertäppa inlindat i ett pastoralt landskap.31  
 
År 1964 ändrade sjukhuset namn till Danderyds sjukhus på 
grund av att sjukhuset expanderade kraftigt. Efter expansionen 
och tillbyggnader i början av 1970- talet var Danderyds 
sjukhus en stor arbetsplats med 1 611 anställda.32 Vid 50- 
årsjubileet hade ombyggnader och tillbyggnader skett och 
vårdplatserna utökats till 1 100 stycken.33 Från att vara ett 
småskaligt lasarett hade sjukhuset kontinuerligt utvidgats och 
blivit en av kommunens stora arbetsplatser, en position som de 
än idag behåller.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mörby lasarett 1922, Jan Collins vykortsamling

                                                 
31 Jarlberg, Eric (1985). Roslagsbanan och bygden 1885-1985. Ort odaterad: Tryck odaterad. 
(Stockholms läns hembygdsförbund skriftserie nr 10, Täby hembygdsförening skriftserie nr 
19). S. 170 
32 Stadsbyggnadskontoret Danderyd  (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. ss. 23-24 
33 Jarlberg, Eric (1985). Roslagsbanan och bygden 1885-1985. Ort odaterad: Tryck odaterad. 
(Stockholms läns hembygdsförbund skriftserie nr 10, Täby hembygdsförening skriftserie nr 
19). S. 170 
34 Danderyds hembygdsförening (2005). Danderydiana 2005: Från bondebygd till 
tjänstesamhälle. Danderyd: Stockholms Läns grafiska AB. S. 24 
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Mörby skola 
Under 1940- och 1950-talet var det en babyboom i Stockholm 
och behovet av nya skolor ökade. Många skolor uppfördes i 
Danderyd. Åren 1953 till 1966 fanns Mörby Läroverk i 
Mörbyskolan. Åren 1967 till 1980 hade skolan genom nya 
statliga regler för utbildning blivit Mörby Gymnasieskola 
vilket gav eleverna i Danderyd och Stocksund en 
gymnasieutbildning i sin egen hembygd. Tidigare var elever 
tvungna att antingen genomföra sin gymnasieutbildning i 
Stockholms stads skolor eller på Samskolan i Djursholm. När 
Danderyds gymnasium invigdes år 1982 blev Mörbyskolan en 
högstadieskola.35   
 
Tunnelbanan 
En ny epok i Stockholms bebyggelsehistoria inleddes i och 
med tunnelbanans utbyggnad. På mindre än två årtionden kom 
tunnelbanan att förändra stadsbilden fullständigt då nya 
förutsättningar för uppbyggnaden av förortsområden blev 
möjlig. I december år 1964 uppnåddes den så kallade 
Hörjelövsöverenskommelsen mellan staden, landstinget och 
staten, vilket innebar att tunnelbanans sträckning även skulle 
gå utanför Stockholms kommun.36 En av dessa linjer skulle 
sträcka sig ut till Täby. År 1972 var tunnelbanebygget i full 
gång. Wadman37 berättade att Täby i sista sekund säger nej till 
tunnelbanan vilket medför att Mörby centrum blir den nya 
slutstationen.     Detta    fick     förödande    konsekvenser     för  
 
                                                 
35 Svärling, Sivert (2002). En bygd i snabb förvandling. Klingsta: JUSTNU-tryck. S. 43 
36Johansson, Ingemar (1987). Stor Stockholms bebyggelsehistoria: Markpolitik, planering och 
byggande under sju sekler. Värnamo: Fälths tryckeri. S. 539 
37 Bertil Wadman, Sekreterare Danderyd hembygdsföreningen, intervju den 12 september 
2005. 

 
Danderyds del. Mörby centrum som enligt planer skulle vara 
genomfartsstation hade inte tillräcklig kapacitet för att fungera 
som slutstation. De bebyggelseplaner som fanns för Danderyd 
fick därför under 1960–talet revideras och lotten för ett nytt 
busstorg med knutpunkt föll på området intill Danderyds 
sjukhus. Det fick katastrofala konsekvenser för Mörby gård 
som då skulle rivas eller möjligen flyttas. Folk protesterade 
mot rivningen men år 1976 brann huvudbyggnaden ner, utan 
någon känd anledning. Här upprättades då det nuvarande 
busstorget.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tunnelbanebyggnation vid Mörby centrum. Foto: Danderyds hembygdsförening 

                                                 
38 Jarlberg, Eric (1985). Roslagsbanan och bygden 1885-1985. Ort odaterad: Tryck odaterad. 
(Stockholms läns hembygdsförbund skriftserie nr 10, Täby hembygdsförening skriftserie nr 
19). S. 175 
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Danderyd idag 
 

 

Danderyd är en grönskande kustkommun belägen en mil 
norr om Stockholms innerstad. Kommunen består av fyra 
kommundelar: Djursholm, Danderyd, Stocksund och 
Enebyberg. Kommunen är till ytan en av Sveriges minsta 
kommuner med en landsareal på 26.5 km².39 
 
Från att ha varit Enebybergs municipalsamhälle, 
Stocksunds köping, Djursholms stad och Danderyds 
landskommun har områdena på 1960-talet blivit 
sammanslagna till att vara Djursholms stad och Danderyd 
köping. År 1971 fick kommunen sitt nuvarande ansikte. 
Djursholms slott blev kommunalhus och Mörby 
kommersiellt centrum. År 1978 utsträcktes Stockholms 
tunnelbana till Danderyds kommun med slutstation i Mörby 
centrum, vilket ledde till att kommunen knöts ihop med 
Stockholm.40  
 
Två orsaker som gjort Danderyd till en eftertraktad bostads- 
och arbetsort är närheten till Stockholms innerstad och 
kommunens läge intill Värtan och Edsviken. Kommunen 
har cirka 30 000 invånare och befolkningen har de senaste 

                                                 
39 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. S. 11 
40 All to know (senast uppdaterad 2005-07-20). Danderyd kommundel. [Elektronisk] 
Hämtad: 2005-11-28. Tillgänglig: 
<http://www.all2know.com/sv/wikipedia/d/da/danderyd__kommundel_.html>. 

åren haft ett födelseöverskott och ett inflyttningsöverskott.41 
 
  

                                                 
41 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: Samrådsversion. 
Danderyd. ss. 5, 11-12 
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Karaktär 
Danderyds identitet bygger på trädgårdsstadens ideal, 
bebyggelsen är integrerad i en grön och lummig miljö. I 
Djursholm och Stocksund är en stor del av bebyggelsen 
arkitektoniskt värdefull och är från tidiga 1900- talet. Många av 
byggnaderna är skapade av kända arkitekter och är fina 
exempel på hur villastaden vuxit fram. I början av 1900- talet 
skapade den individualistiska villatraditionen en mycket 
heterogen stadsbild. I Djursholm ansågs denna stadsbild som 
en ”anarkistisk” villastil vilken skapade ett skrämmande 
exempel på stilblandning. Flera försök gjordes för att skapa en 
mer sammanhållen bebyggelse, men den individualistiska 
traditionen levde vidare, vilket har bidragit till en fortsatt 
blandad bebyggelse där många arkitekturstilar finns 
representerade. Idag talar man om att denna variation utgör 
Danderyds identitet. I de gamla villasamhällena är vägarna 
oregelbundna och topografin har fått styra vägens utdragning 
för att ta till vara på platsens naturliga förutsättningar.42 
Danderyds västra del (Kevinge och Nora) är också 
villasamhällen av förortskaraktär med flera bebyggelsekärnor 
grundade på enskilda initiativ. Dessa är de sista 
utbyggnadsområdena i Danderyd och innehåller funktion-
alistisk bebyggelse från 1930- talet.43 I 1960- och 1970- tals 
områden har dock kvarteren vuxit upp oberoende av terrängens 
struktur. 
   
 

                                                 
42 Johansson, Ingemar (1987) Stor Stockholms bebyggelsehistoria: Markpolitik, planering och 
byggande under sju sekler. Värnamo: Fälths tryckeri. ss. 271-272.  
43 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. S. 30 
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Bebyggelse 
Kommunen utgörs av ett centralt stråk med huvudsakligen 
flerbostadshus i högre bebyggelse, samt en varierad villa-
bebyggelse av trädgårdskaraktär i övriga områden. Danderyd 
har en förhållandevis hög exploatering på grund av den täta 
bebyggelsen inom det centrala stråket. Bostäderna i Danderyd 
består ungefär till hälften av småhus och hälften flerfamiljshus. 
En fjärdedel av det totala antalet bostäder är om 2 r o k eller 
mindre. Ny bostadsbebyggelse har uppförts i Charlottenberg, 
Sikrenodalen, Klingsta och Enebyberg.44  
 
Verksamheter  
Verksamheterna domineras främst av Danderyds sjukhus men 
även av kunskapsintensiva verksamheter som handel/ 
kommunikation respektive finansiell verksamhet/ företags-
tjänster vilka även de utgör en stor sektor. 45  
 

                                                 
44 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. S. 13 
45 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. S. 12 

Kommunikationer  
En av Danderyds styrkor är de goda kommunikationerna och 
tack vare E18, Tunnelbanan, Roslagsbanan och stombussarna 
har Danderyd utvecklas till en konkurrenskraftig region i 
Stockholm. Kommunen arbetar effektivt tillsammans med de 
övriga nordostkommunerna för att bilda nya spårförbindelser 
med regionaltåg, utbyggnad av tvärförbindelser och bättre 
tillgänglighet till Arlanda.46 
 

                                                 
46 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. S. 13 



 

Knutpunkten 27

Knutpunkten idag 
 
Knutpunkten är belägen i kommunens sydvästra del och tillhör Mörby. 
Utredningsområdet upptas främst av E18 med dess trafikplatser och 
lokalvägnät med bussterminal och infartsparkering. Denna trafikapparat 
tar mycket mark i anspråk vilket medför att ett sterilt trafiklandskap 
skapas med stora överblivna ytor, som i sin tur delar kommunen i två 
delar. Vägen är dessutom en stark störningskälla.  
 
I området finns bra allmänna kommunikationer. Tunnelbana varifrån 
matarbussar går till olika målpunkter i kommunen samt Roslagsbanan 
som trafikerar Stocksund, Djursholm och Enebyberg. 
 
Knutpunkten utgör idag en viktig förbindelselänk från nordostsektorn in 
till Stockholm. Genom området leder E18 som utgör nordostsektorns 
huvudstråk för vägtrafik och har stor betydelse för trafikförsörjningen. 
E18 är även en viktig trafiklänk både nationellt och internationellt och 
ingår i det regionala transportvägnätet för farligt gods.47  
 
  
 

                                                 
47 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: Samrådsversion. 
Danderyd. S. 46 



 

Knutpunkten 28

Bebyggelse  
På ömse sidor om vägkorridoren finns bebyggelse i form av 
verksamheter. Endast ett bostadsområde finns i planområdet; 
Charlottenberg.  
 
Bebyggelsen präglas av olika tidsepoker från 1900-talets 
början fram tills idag. Dock har största delen av bebyggelsen 
uppkommit under åren 1950 till1970.  
 
Verksamheter 
Markanvändningen i Knutpunkten utgörs till största del av 
verksamheter. Verksamheterna är en blandning av både stora 
och små företag med varierad sysselsättning. Den största är 
Danderyds sjukhus som är kommunens största arbetsplats med 
cirka 2500 anställda48. Lövström49 berättade att de flesta 
besökare till sjukhuset kommer från nordostsektorn, inklusive 
Östermalm. 
 

                                                 
48 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. S. 23 
49 Åsa Lövström förste sekreterare beställarvård telefonsamtal den 5 december 2005 

 
Andra verksamheter är SL-verkstäder och blomsterbutiken 
Hortus. Även Mörbyskolan och Mörbybadet finns inom 
planområdet.  
 
Bostäder 
Charlottenberg ligger i planområdets sydvästra sida och är ett 
nybebyggt bostadsområde från år 2005. Området är uppfört i 
punkthus i sex våningar och ligger högt uppe på en kulle med 
utsikt över Edsviken.   
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Knutpunkten 31

Planområdet 
 
Geologi och topografi 
Danderyds berggrund är ett resultat av komplicerade 
geografiska processer som ägde rum djupt ner under jordytan 
för cirka två miljarder år sedan. Det material som bildade 
berggrunden var dels heta granitmagmor som kom från jordens 
inre och dels nedveckade bergarter bildade från havets 
vittringsprodukter. Dessa produkter förvandlades till gnejs och 
granit som idag utgör större delen av berggrunden i 
Danderyd.50  
 
För ungefär 10 000 år sedan låg Danderyd under inlandsisen. 
De bergstoppar som idag är de högsta i Danderyd låg mer än 
100 meter under havsytan. När trycket från isen minskade 
började landet höjas, vilket resulterade i att en skärgård 
bildades. I de lägre partierna som då ännu var vattenfyllda 
bildades sumpigare områden. Åtskilliga av dessa 
sumpmarksområden blev så småningom brukad jord eftersom 
denna jord är mycket bördig.51    
 
Till följd av inlandsisen är terrängen i Knutpunkten starkt 
kuperad. Nivåskillnaderna i området är cirka 45 meter. 
Ytterområdena i Knutpunkten utgörs av berghällar medan den 
mittersta delen är ett nästan flackt område.52 
                                                 
50 Tekniska kontoret Danderyd (1979). Grönområdes- och naturvårdsplan(GNP) för 
Danderyds kommun. Danderyd. Ss 11-13 
51 Tekniska kontoret Danderyd (1979). Grönområdes- och naturvårdsplan(GNP) för 
Danderyds kommun. Danderyd. Ss 11-13 
52 Werthwein, Göran (2000). Planerad bebyggelse vid Mörbylund. Stockholm: Stockholm läns 
museum (rapport 2000:7). ss. 7-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knutpunktens topografi i dagsläget 
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Markägoförhållanden 
Kommunen är huvudman till större delen av marken inom 
planområdet. Det finns dock två områden med annan ägare. 
Det ena är området omkring Danderyds sjukhus som ägs av 
landstinget och det andra är området intill SL-verkstäder där 
SL är huvudman.  
 

Markanvändning 
Den övergripande markanvändningen är verksamheter. I 
området finns idag endast ett bostadsområde.  
 
Området öster om E18 upptas till stora delar av SL-verkstäder 
med dess spårområde. Här finns även kommunal service i form 
av skola och bad. Bebyggelsen på den östra sidan är relativt 
småskalig. Infartsparkeringen tar även stora markytor i 
anspråk.   
 
Området väster om E18 utgörs av det storskaliga Danderyds 
sjukhus med dess stora parkeringsplatser. Här finns även ett 
busstorg. Bostadsområdet är belägen på den sydvästra sidan 
om E18. Området ligger en bit från vägen ner mot Edsviken för 
att inte störas av buller och avgaser.    
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Områdets karaktär  
Att röra sig i området längs med E18 är som att röra sig genom 
en lång korridor i nord sydlig riktning där vägsystemet utgör de 
huvudsakliga siktlinjerna.  
 
Bostadsbebyggelsen strax söder om planområdet, Mörbylund 
och sjukhusbyggnaderna är exempel på 1960- 1970-talets 
rationella, produktionsanpassade planeringsprocess. 
Mörbylund karaktäriseras av stora höga skivhus i 12 våningar 
som ligger exponerade mot det stora, öppna trafikområdet i 
Knutpunkten. Längre norrut uppenbarar sig det storskaliga 
sjukhuset. Dess entrésida utgörs av ett stort parkeringslandskap 
som förstärker intrycket av det storskaliga trafiklandskapet. 
Landstinget har dock försökt att skapa en trevlig stadsmiljö 
genom att ställa ut blomsterlådor och anlägga en damm i 
anslutning till huvudentrén. På områdets västra sida finns även 
bostadsområdet Charlottenberg. Området är förankrat i naturen 
med en lummig skogsmiljö alldeles inpå knuten. 
 
Den vackra naturen i väster finns bakom de höga husen och 
uppfattas inte från E18. När man befinner sig vid Edsviken är 
den långsmala bullriga vägkorridoren som bortblåst. Ett lugn 
av harmoni infinner sig. Landskapet i dalgångarna är kuperat 
med ett öppet välskött gräslandskap med skogsklädda 
höjdpartier runtomkring. Vegetationen närmast Edsviken består 
av relativt gles blandskog med inslag av ädellövträd. Närmre 
sjukhuset är skogen tätare och inslaget av barrträd större. 
Området är ett vackert rekreationsområde med flera 
promenadstigar som genomkorsar området. Här finns både tät 
mörk barrskog, lövskog, skärgårdsklippor, och ett vackert 
parklandskap som erbjuder vackra utblickar över Edsviken mot  

 
Ulriksdals slott. I området leder en kraftledning vilket kan förta 
det vackra intrycket något.  
 
Området öster om E18 gör sig påmind av trafiken både från 
E18 och spårtrafiken längs med Roslagsbanan. Området 
upplevs på så vis som mycket bullrigt. Byggnaderna på denna 
sida av vägen ligger glest och är mellan en och två våningar. 
Mellan husen breder asfalten ut sig. En stor infartsparkering tar 
mycket mark i anspråk och skolgården norr om infarts-
parkeringen medför inte att intrycket blir vackrare, då 
skolgården är lika grå och kal. Bakom skolan finns dock en 
liten skogsglänta med övervägande barrskog. Området sluttar 
brant från Mörbyhöjden ner mot  skolan  och  upplevs som  
mycket  kuperat.  Områdets  
förhållande med de större 
landmärkena är också av 
visuell betydelse för 
upplevelsen av rummet. Det 
största landmärket är de delar 
av Danderyds  
sjukhus som  
är beläget 
 närmast  
motorvägen,  
men även det  
Cedergrenska tornet53  
kan skymtas på håll.  

                                                 
53 Ett torn från 1800-talets mitt 
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Infrastruktur och trafik 
Trafik: Ryggraden i nordostsektorns trafiksystem utgörs av 
de radiella förbindelserna E18, Roslagsbanan, Tunnelbanan 
och stombussnätet. Trafikmängderna bör i stort sett vara 
densamma eller minska något fram till år 2010 då 
Norrortsleden kommer att avlasta E18 i Danderyd. Denna 
trafikmängd innebär dock att E18 är den största källan till 
luftföroreningar och ger en omfattande bullerspridning till 
omgivningen. Trots den omfattande trafiken bedöms inte 
halterna av bilavgaser nå upp till oacceptabla nivåer vid 
bostäderna.54  
 

                                                 
54 Danderyd kommun (odaterad). Miljökonsekvensbeskrivning MÖRBYLUND. Miljö och 
stadsbyggnad Danderyd kommun. S. 12 
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E18: E18 är kraftigt trafikerad. Vägen utgör en viktig trafiklänk både på nationell och på 
internationell nivå. Vägen förbinder nordostsektorn med Stockholms innerstad och har 
förbindelser via Kapellskär till Finland.55 År 1998 uppmättes trafikmängderna till cirka 
60 000- 65 000 fordon per dygn och andelen tung trafik uppgick till omkring sex procent. 
Av den utgjordes cirka tre procent av farligt gods, vilket motsvarar drygt 150 transporter 
dagligen.56 Med tanke på den snabba utvecklingen i nordostsektorn kommer trycket på 
vägarna öka kraftigt. Fram till år 2030 beräknas trycket på E18 under maxtimmen öka 
med hela 60 procent.57 Idag är det en fyrfilig motorväg, när trycket ökar vill kommunen 
utöka den till sex körfiler. E18 har idag en av- och påfart i nordlig riktning och en i sydlig 
riktning som är belägen i närheten till Danderyds sjukhus.   
 
 
 
 
 
 
 
Mörbygårdsvägen: Väster om E18 finns Mörbygårdsvägen. Vägen ansluter till E18 
strax innan Stocksundet i söder och fortsätter upp till Mörby Centrum i norr. Under 
rusningstimmarna är vägen starkt trafikerad och används till största delen av busstrafiken. 
Thelander58 berättar att trafikmätningar på Mörbygårdsvägen uppe vid Kevinge ligger på 
cirka 5 600 fordon/dygn och närmre sjukhuset beräknas de vara högre. Om tio år 
beräknas trafiken öka då ny bebyggelse är planerad vid Mörby centrum. Trafikmängden 
beräknas då ligga på cirka 7 300 fordon/dygn.  
 

                                                 
55 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: Samrådsversion. Danderyd. S. 46 
56 Danderyd kommun (odaterad). Miljökonsekvensbeskrivning MÖRBYLUND. Miljö och stadsbyggnad Danderyd kommun. S. 18 
57 Wredén, Börje (2003) Arningependeln: Idéstudie Solna - Arninge [Elektronisk] Regionplane- och trafikkontoret. Hämtad: 2005-12-
02. Pdf format. Tillgänglig: < http://www.rtk.sll.se/publikationer/promemorior/2003/pm_19-2003_1-40.pdf>. S. 7 
58 Stefan Thelander, trafikingenjör tekniska kontoret Danderyd kommun, telefonsamtal den 2 december 2005 
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Vendevägen: detta är en bilväg som sträcker sig i öst-västlig riktning. Vägen börjar vid 
Danderyd sjukhus i väster och fortsätter fram till Ösbyvägen i öster. Thelander59 säger att 
de trafikmätningar som har utförts har visat att det är cirka 5 000 fordon/dygn. Det finns 
idag inga siffror på hur mycket trafiken på Vendevägen kommer att öka i framtiden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 

                                                 
59 Stefan Thelander, trafikingenjör tekniska kontoret Danderyd kommun, telefonsamtal den 2 december 2005 
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Roslagsbanan: Den är belägen öster om E18 och har sin sträckning från Östra station i 
Stockholm via Knutpunkten upp till bland annat Täby i norr. Banan är smalspårig och på 
vissa delar enkelspårig, vilket har medfört att banans kapacitet på vissa sträckor är 
begränsad. Om trafiken på Roslagsbanan ökar behövs bättre kapacitet. Ett förslag är att 
utveckla banan till snabbspårväg vilket i samband med en pendeltågslinje skulle förstärka 
områdets roll som knutpunkt.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tunnelbanan: Den har sin nordligaste station i Mörby centrum och förbinder Danderyd 
med Stockholms innerstad och Fruängen i söder.   
 

                                                 
60 Wredén, Börje (2003) Arningependeln: Idéstudie Solna - Arninge [Elektronisk] Regionplane- och trafikkontoret. Hämtad: 2005-12-
02. Pdf format. Tillgänglig: < http://www.rtk.sll.se/publikationer/promemorior/2003/pm_19-2003_1-40.pdf>. S. 7 
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Busstrafik: Inom området finns ett busstorg som utgör en stomtrafik för bussarna i 
nordostsektorn. Här finns goda möjligheter att åka både med tvärförbindelser, norrut i 
kommunen och till angränsande kommuner.  
 
Parkering: Det finns många parkeringar i området. En av de större parkeringsplatserna i 
området är beläget på västra sidan framför sjukhusets huvudentré och är främst avsedd 
för sjukhusets gäster. Parkeringen upplevs som rörig och ostrukturerad. Personalen 
hänvisas till parkeringsplatserna söder om sjukhusets huvudentré. På östra sidan av 
motorvägen är en av kommunens infartsparkeringar belägen.  
 
 
 
 
 
 
 
Gång och cykeltrafik: För gående och cyklister finns det goda gång- och cykel 
förbindelser i nord-sydlig riktning. Problemet uppstår i öst-västlig riktning då E18 utgör 
en stor barriär. I Knutpunkten finns det två valmöjligheter att ta sig i tvärled, antingen 
över broar eller via tunnlar. Det finns två gångtunnlar i området och dessa är belägna i 
anslutning till tunnelbanan och busstorget. De är smala, långa, mörka och inger en otrygg 
atmosfär. De två broarna ligger långt ifrån tunnelbana och bussar och finns i 
planområdets norra respektive södra gräns.  
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Barriärer och gränser 
Området delas av E18 och Roslagsbanan i nord-sydlig riktning 
vilket utgör två stycken kraftiga barriärer. Vendevägen är den 
enda bilvägen som går i öst-västlig riktning. Vägen är 
dessutom den genaste vägen för fotgängare att ta sig från 
busstorget till Roslagsbanan. Problem uppstår då gående 
promenerar på vägen trots att den inte har några trottoarer, 
vilket medför att säkerheten för fotgängare är ytterst bristfällig. 
Danderyds sjukhus utgör en barriär för gående då det 
storskaliga byggkomplexet avskärmar de gående från att ta sig 
till Edsviken. 

Riksintressen och fornlämningar 
Riksintressen regleras av Miljöbalken 3 kap 6§ för att se till att 
områden skyddas mot ingrepp och åtgärder som påtagligt kan 
skada riksintresset. I Knutpunkten finns det inga riksintressen 
att ta hänsyn till.  
 
I Knutpunkten finns en fornlämning som utgörs av ett gravfält 
från yngre järnåldern. Fornlämningar styrs av fornminneslagen.  

 

    


