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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.  
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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.      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Danderyd kommuns hemsida. 
http://www.map.stockholm.se/kartago/kartago_ttort_danderyd.html.  
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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. Källa: Regional utveckling 2001 för Stockholmsregionen, Regionplane- 
och trafikkontoret 
 

                                                 
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.   
 

 
Källa: Danderyd kommun 

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       Källa: Danderyd kommun 
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. 


