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04 Analys 



 

Knutpunkten 53

Analysdelen behandlar två analysmetoder, en SWOT- analys där vi tar del av kommunalpolitiker, 

stadsbyggnadskontoret, näringslivet och de boendes åsikter om vad som skall hända med området framöver. 

Värderosanalysen är nästa steg i processen där vi värderar fem parametrar i ett cirkeldiagram. Dessa är 

områdets karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. För att sedan lättare se 

sambanden mellan de två analysmetoderna har vi valt att använda värderosparametrarna även i SWOT- 

analysen.      

 



 

Knutpunkten 54

SWOT- analys 
 
Ett första steg för att analysera Knutpunkten är att utföra en 
SWOT- analys. Denna är en metod för att se vad som upplevs 
som positivt och negativt med området. SWOT är en 
förkortning av de fyra variablerna Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats dvs. Styrkor, Svagheter, Möjligheter 
och Hot. Analysen ger en möjlighet att precisera dessa 
variabler och samtidigt föra en diskussion angående frågor som 
rör området. På kort sikt fungerar analysen som ett hjälpmedel 
för att se på dagsläget medan den på lång sikt är ett utmärkt 
hjälpmedel för den fysiska planeringen och de beslut och 
överväganden som måste göras.  
 
Vi har intervjuat personer som har stort inflytande i 
kommunen, dessa representeras av sex olika intressegrupper; 
kommunalpolitiker, stadsbyggnadskontoret, SL, Vägverket, 
Locum AB, (som är fastighetsförvaltare för Danderyds 
sjukhus) samt de boende. Bland kommunalpolitikerna 
intervjuade vi kommunalrådet Gunnar Oom89. Från 
stadsbyggnadskontoret samtalade vi med Jamal Esfahani90 
stadsarkitekt i Danderyds kommun och Ann- Kristin Berg,91 
planerings och utredningschef i kommunen. Från Vägverket 
intervjuade vi samhällsplaneraren Roger Östergren92 och från 
SL trafikplaneraren Tony Karlsson93. Från Locum AB deltog  

                                                 
89 Gunnar Oom, Kommunalråd Danderyd, intervju den 7 september 2005 
90 Jamal Esfahani, Stadsarkitekt Danderyd kommun, intervju den 7 september 2005 
91 Ann- Kristine Berg, Planerings och utredningschef Danderyd kommun, intervju den 7 
september 2005  
92 Roger Östgren, Samhällsplanerare Vägverket, telefonintervju den 5 oktober 2005 
93 Tony Karlsson, Trafikplanerare SL, telefonintervju den 14 oktober 2005 

 
 
Lars Eriksson94 som är en av förvaltarna. Vi intervjuade även 
30 stycken boende vid två olika tillfällen den förste september 
2005 och den nionde september 2005.  
 
För att kunna genomföra analysen valde vi att boka möte för en 
personlig intervju med stadsbyggnadskontoret och 
kommunalrådet. Vägverket, SL och Locum intervjuades via 
telefon.  De boende intervjuades vid två tillfällen genom att 
välja ut fyra strategiskt valda platser i Knutpunkten, 
(tunnelbanan, bussarna, infartsparkeringen och Roslagsbanan) 
och intervjua förbipasserande.  
 
Intervjupersonerna har varit olika utförliga i sina svar. De 
boende var mycket kortfattade, medan stadsbyggnadskontoret 
och kommunalrådet var mer beskrivande i sina svar och såg 
Knutpunkten ur ett bredare perspektiv. SL, Vägverket och 
Locum svarade för deras specifika intressen och var därför 
snävare i svaren. 
 
Efter det att intervjuerna är utförda har vi delat in svaren i sex 
olika parametrar för att lättare kunna se sambanden mellan 
svaren i SWOT- analysen och vidare sambanden mellan 
SWOT- analysen och Värderosanalysen. De parametrar vi 
utgått ifrån är; områdets karaktär, trafik, tillgänglighet, 
trygghet, miljö och slutligen övriga frågor d v s de svar vi har 
fått från intervjuerna som inte passar in i någon av de andra 
parametrarna. Ett svar kan förekomma i flera parametrar.   

                                                 
94 Lars Eriksson, Förvaltare Locum, telefonintervju den 19 oktober 2005 



 

Knutpunkten 55

Sammanställning av SWOT- analysen 
Områdets karaktär: 
 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads-

kontoret 
VV, SL Locum Boende 

      
Styrkor Det går att förbättra 

området 
 

Möjligheten att  
förtäta området 
 

Naturen intill 
Edsviken 

Naturen intill 
Edsviken 

Naturen intill 
Edsviken 

  Stora markytor 
 

Edsviken Edsviken Edsviken 

  Läget i regionen 
 

  Lätt att gå mellan 
olika områden 
 

      
Svagheter Trafikdjungel 

 
E18 klyver 
kommunen i två delar 
 

Det är svårt att 
orientera sig i 
området 

Kraftledningen 
begränsar sjukhusets 
utbyggnad 
 

Betong, grått, trist, 
asfalt 

 Barriärer Roslagsbanan är en 
barriär 

Målpunkterna är 
otydliga inom 
kollektivtrafiken 
 

 Lite grönska  

 Ingen 
sammanhållande 
grönstruktur 
 

Ful och ostrukturerad 
stadsbild 

Trafikdjungel  Komplicerat 
tunnelsystem 

 E18 klyver 
kommunen i två delar 

   Mycket parkeringar 
 

 
 



 

Knutpunkten 56

 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads-
kontoret 

VV, SL Locum Boende 

      
Svagheter     För liten 

infartsparkering 
 

     Fula storskaliga 
byggnader 
 

     Känner sig fångad i 
ett trafiklandskap 
 

 
Möjligheter Förändra områdets 

fysiska struktur 
 

Området har en 
utvecklingspotential 

Ny bebyggelse Anlägga 
kraftledningen under 
marken 
 

Förbättra gång- och 
cykeltunnlarna 

 Minska barriärerna 
 

Skapa en bra 
stadsbild 
 

Överdäcka E18  Anordna gångbroar 

 Området går att 
försköna 
 

Minska barriärerna Minska på barriärerna  Minska på barriärerna

  Överdäcka E18   Flytta på E18 eller 
anlägga en tunnel 
 

  Bredda E18 till sex 
körfält 
 

  Mer natur och 
grönska 
 

 



 

Knutpunkten 57

 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads-
kontoret 

VV, SL Locum Boende 

 
Möjligheter     Renovera 

byggnaderna 
 
Hot 
 

Ökad tillväxt i 
nordost sektorn kan 
leda till ökad trafik på 
E18 och Danderyd 
blir en ”överkörd 
kommun” 
 

Ingen ekonomi till 
förändring 

E18 breder ut sig  E18 breder ut sig 

 Exploateringsgraden 
blir för stor 
 

Nej till överdäckning 
eller tunnel 

Ingen ekonomi till en 
överdäckning 

 Mindre natur 
 

     Klotter  
 

 
 



 

Knutpunkten 58

Kommunalpolitiken och stadsbyggnadskontoret anser att 
styrkan är möjligheten att förändra och på så vis förbättra 
karaktären. De anser att området har så pass stora brister att de 
flesta förändringar skulle leda till en förbättring och ser därför 
en stor potential i detta. Boende, Vägverket, SL och Locum ser 
naturen intill Edsviken som en kapacitet och vill värna om 
denna. Intervjugrupperna är eniga att områdets största svaghet 
är den massiva trafikstrukturen som bidrar till otydliga 
målpunkter, ett komplicerat tunnelsystem där vägen utgör en 
stor barriär. Kommunalrådet Gunnar Oom beskriver detta med 
att säga att området upplevs som en trafikdjungel och 
stadsbyggnadskontoret anser att området har en ful och 
ostrukturerad stadsbild. Grönskan eller snarare avsaknaden av 
grönska är en annan aspekt som de boende och 
stadsbyggnadskontoret tar upp. Några av möjligheterna är 
därför att förändra den fysiska strukturen, minska på 

barriärerna, förbättra gång- och cykelförbindelserna och skapa 
en sammanhållande grönstruktur. Att överdäcka E18 är ett sätt 
för att uppnå de ovanstående möjligheterna. Men det kostar 
pengar. När det kommer till hoten är tre av fyra grupper eniga 
att det största hotet är att E18 breder ut sig. Stadsbyggnads-
kontoret är den enda intressegrupp som är för en breddning av 
E18. De anser att det i framtiden kan komma att behövas för att 
klara av en eventuell trafikökning för att inte försämra vägens 
kapacitet. Vägverket har inga planer på att bredda vägen i 
dagsläget. Men om och när en omdaning av området skall ske 
är det viktigt att den nya bebyggelsen inte upprättas för nära 
vägen om behovet förändras i framtiden. Lokalgator och 
parkeringsplatser anser Vägverket dock skulle vara ett 
undantag då dessa lätt kan förändras och bli en del av E18 om 
det i framtiden skulle finnas ett behov.  

  



 

Knutpunkten 59

Trafik: 
 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads- 

kontoret 
VV, SL Locum Boende 

      
Styrkor Kommunikationerna Kommunikationerna Kommunikationerna Kommunikationerna Kommunikationerna 

 
  Mötesplats för 

kommunikationer 
Stor bytespunkt för 
busstrafik och de 
kollektiva 
kommunikationerna 
 

Bra tillgänglighet Infartsparkeringen 

   E18 har bra 
vägstandard 

 Trafiksäkert/ 
separerade GC- 
vägar 
 

      
Svagheter E18 klyver området i 

två delar 
 

E18 och 
Roslagsbanan ger en 
rad negativa effekter 
 

Komplicerat 
gångsystem 

Mycket trafik Komplicerat 
tunnelsystem 

 Trafikdjungel Farligt gods 
 

Dålig framkomlighet 
under rusningstrafik 
 

 Mycket parkeringar 

   Roslagsbanan ligger 
långt ifrån övriga 
kommunikationer 
 

 För liten 
infartsparkering 
 

    Få GC- vägar att 
välja mellan 
 

Propp i rondellen 
under rusningstrafik 
 



 

Knutpunkten 60

 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads- 
kontoret 

VV, SL Locum Boende 

 
Möjligheter Kommunikativt nav Ny pendeltågslinje Nya bussgator 

 
Bättre 
tvärförbindelser i 
väster 
 

Alternativa vägar 

  Överdäcka E18 Ny pendeltågslinje 
 

 Förbättra GC-
tunnlarna 
 

  Breddning av E18 till 
sex körfält 
 

Binda ihop de olika 
trafikstråken 

 Anordna fler 
gångbroar 
 

   Överdäcka E18  Ny cykelparkering 
 

     Flytta på E18/ tunnel 
 

     Fler parkeringar 
 

 



 

Knutpunkten 61

 
 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads- 

kontoret 
VV, SL Locum Boende 

 
Hot Ökad tillväxt i 

nordost sektorn kan 
leda till ökad trafik på 
E18 och Danderyd 
blir en ”överkörd 
kommun” 
 

Tar inte hänsyn till 
Roslagsbanan och 
pendeltåg i ett nytt 
förslag 
 

Ökad tillväxt i 
nordostsektorn kan 
leda till att 
kollektivtrafiks-
kapaciteten minskar 

E18 tillåts breda ut 
sig ännu mer 

E18 tillåts breda ut 
sig ännu mer 

  Nej till överdäckning 
eller tunnel 
 

Framkomligheten för 
kollektivtrafiken 
minskar 
 

Tillgängligheten till 
sjukhuset försämras 
 

 

  Ingen ekonomi till 
förändring 
 

Ytorna blir 
kollektivtrafiken blir 
mindre 
 

  

   Pendeltåget 
tillkommer inte 
 

  

   Ökad trafik 
 

  

 
 



 

Knutpunkten 62

Samtliga intressegrupper anser att områdets största styrka är 
att Knutpunkten har bra kommunikationer både för bilister och 
för kollektivtrafikresenärer. En svaghet är att trafiken tar stora 
markytor i anspråk, medan en annan är att kapaciteten på 
vägarna under rusningstimmarna är bristfällig, vilket har 
medfört att köer bildas. En intressekonflikt finns inom gruppen 
boende. En del av de boende anser att det är alldeles för stora 
markarealer för parkeringsplatser, medan den andra gruppen 
vill att det skall finnas fler parkeringsplatser. För att fortfarande 
ha kvar de goda kommunikationerna är en möjlighet är att 
överdäcka E18 för att på så vis skapa en bättre övergång. En 
annan möjlighet som kommunalpolitikerna förespråkar är att 

skapa ett kommunikativt nav och de boende vill även skapa 
bättre förutsättningar för fotgängarna att ta sig mellan de olika 
områdena. När det gäller hoten ser grupperna ur vitt skilda 
perspektiv. Kommunalpolitikerna ser ur nordostsektorns 
perspektiv och vad som kan ske om och när regionen växer. 
Stadsbyggnadskontoret ser till ekonomin i kommunen och ser 
det största hotet i att ekonomin inte räcker till och en 
överdäckning inte blir av. Vägverket, SL och Locum ser till 
deras enskilda intressen. SL vill att kollektivtrafiken skall 
fortsätta vara kapacitetsstark och Locum ser att ett hot skulle 
vara att tillgängligheten till sjukhuset försämras. Boende 
upplever E18 som det största hotet. 



 

Knutpunkten 63

Tillgänglighet: 
 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads- 

kontoret 
VV, SL Locum Boende 

      
Styrkor  Närheten till 

Stockholm och olika 
högskolor 

Närheten till 
Stockholm 

Bra tillgänglighet till 
sjukhuset 

Lätt att gå mellan 
olika områden 
 

  Läget i regionen 
 

  Lätt att hitta till 
olika målpunkter 
 

      
Svagheter E18 klyver 

kommunen i två delar 
vilket minskar 
framkomligheten 
 

E18 och 
Roslagsbanan klyver 
kommunen i två delar 
vilket minskar 
framkomligheten 
 

Dålig framkomlighet 
för busstrafiken under 
rusningstrafik 

Svårt att ta sig till 
sjukhuset under 
rusningstrafik 

Få alternativ för att 
ta sig mellan E18 
för gång- och 
cykeltrafiken 

   Roslagsbanan ligger 
långt ifrån övriga 
kommunikationer 
 

  

   Orienterbarheten 
medför att 
tillgängligheten är 
bristfällig 
 

  

 
 
 
 



 

Knutpunkten 64

 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads- 
kontoret 

VV, SL Locum Boende 

 
 
Möjligheter Förändra områdets 

fysiska struktur 
Området har en 
utvecklingspotential 

Förbättra 
tillgängligheten att ta 
sig mellan olika 
kollektiva färdmedel 
 

Roslagsbanan och 
övriga kollektiva 
färdmedel samordnas 

Flytta på E18/ 
anordna en tunnel 
för E18 för att skapa 
bättre tillgänglighet 
 

   Förbättra 
bytespunkterna 
 

 Anordna flera gång- 
och cykelvägar 

 
Hot 
 

Exploateringsgraden 
blir för stor 
 

Nej till överdäckning 
eller tunnel 

Framkomligheten 
minskar 

 E18 breder ut sig 

  Ingen ekonomi till 
förändring 
 

Ytorna för 
busstrafiken minskar 
 

  

  Ökad trafik 
 

Tillgängligheten till 
sjukhuset försämras 
 

  
 

 
 



 

Knutpunkten 65

Kommunalrådet Gunnar Oom nämner inga styrkor när det 
gäller tillgängligheten. Stadsbyggnadskontoret, Vägverket och 
Locum ser styrkan i att kommunen ligger i närheten av 
Stockholms innerstad med dess utbud av varor och tjänster. De 
boende ser mer inom områdets ramar och talar om att 
tillgängligheten är en styrka då det är lätt att gå inom området 
och hitta olika målpunkter. SL anser dock att orienterbarheten 
är en svaghet och att det är svårt att lokalisera sig inom 
området och finna rätt buss. Orienterbarheten medför att 
tillgängligheten och framkomligheten inom området är 
otillräcklig vilket medför att antalet alternativa vägar för 
fotgängarna blir färre. Även inom gruppen boende är de 

motsägelsefulla när det gäller tillgängligheten. Samtidigt som 
de talar om att det är lätt att gå mellan områden så talar de om 
att det finns få alternativa vägar.  
 
Kommunalpolitikerna och stadsbyggnadskontoret ser mer till 
områdets potential när det gäller möjligheten att förändra 
området. Vägverket, SL, Locum och de boende ser mer till 
specifika åtgärder som handlar om hur tillgängligheten 
förbättras. Intressegrupperna ser till olika hot som skulle 
medföra att tillgängligheten försämras ytterligare. Exempel på 
detta är att E18 breder ut sig, bussarnas kapacitet försämras och 
trafikmängden ökar.  



 

Knutpunkten 66

Trygghet: 
 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads- 

kontoret 
VV, SL Locum Boende 

      
Styrkor     Sjukhuset 

 
      
Svagheter Barriärer skapar 

osäkerhet 
Barriärer skapar 
osäkerhet 

Svårt att orientera sig 
i området 
 

 Grått, betong, trist 

 Trafikdjungel 
 

Ful och ostrukturerad 
stadsbild 

GC- tunnlarna 
upplevs som otrygga 

 Otrevlig miljö vilket 
skapar otrygghet 
 

 Buller Buller 
 

  Komplicerat 
tunnelsystem 
 

     Mycket inbrott i bilar/ 
cykelstölder och 
överfall 
 

     Dålig belysning i 
gångtunnlarna 
 

     Fula stora byggnader 
inbringar en otrygg 
stämning  
 

     Känner sig fångad i ett 
trafiklandskap 
 



 

Knutpunkten 67

 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads- 
kontoret 

VV, SL Locum Boende 

 
Möjligheter Förändra områdets 

fysiska struktur 
 

Området har en 
utvecklingspotential 

Förbättra GC- 
tunnlarna 

 Förbättra GC- 
tunnlarna/ ta bort 
dem 
 

 Försköna området för 
bättre trygghet 
 

Förtätning kan leda 
till bättre trygghet 

  Anordna fler 
gångbroar 

 Minska barriärerna 
 

Få bort buller   Alternativa vägar 

 Minska på 
bullerproblemen 
 

   Fräscha upp 
betongen 

     Kameraövervakning 
 

     Bättre belysning 
 

     Minska på bullret 
 

     Renovera 
byggnaderna 
 

 
 
 
 
 
 



 

Knutpunkten 68

 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads- 
kontoret 

VV, SL Locum Boende 

 
Hot  Ingen ekonomi till 

förändring 
 

  Vägen breder ut sig 

     Mer buller 
 

     Klotter 
 

     Området förslummas 
 
 
Området upplevs som otryggt. Endast de boende ser en styrka 
ur trygghetsperspektivet; sjukhuset. Däremot inger den fysiska 
utformningen och strukturen ingen trygghet. Otryggheten är 
den svaghet som tas upp och beskrivs med en rad olika ord. 
Kommunalrådet nämner barriärer och trafiken som två faktorer 
som skapar otrygghet, kommunen likaså. Vägverket och SL 
talar om orienterbarheten och gång och cykel tunnlarna. De 
boende har en lång lista på ord som beskriver otrygghet, dessa 
understryker deras rädsla att något kan hända dem. De som inte 
själva är rädda berättar att de har någon familjemedlem eller 
nära vän som inte vågar gå till Knutpunkten efter mörkrets 
inbrott. Tunnlarna och betongen bidrar till att många boende 

känner sig fångade i tunnlsystemen och de har inga flyktvägar 
om någon skrämmande människa skulle dyka upp. En del 
boende pratade om rån och överfall i området vilket också 
bidrar till att otrygghet. För att skapa säkerhet och trygghet 
talar grupperna om en rad möjligheter. Några av dessa är att 
förändra den fysiska strukturen, minska på barriäreffekterna, 
försköna och fräscha upp området samt skapa flera alternativa 
vägar för fotgängare. I och med att styrkorna är få så ligger 
hoten i att området förslummas eller de negativa effekter som 
finns förstärks. Stadsbyggnadskontoret understryker detta 
genom att berätta att om ingenting görs kommer området 
fortsätter vara en otrygg plats även i framtiden.   

 



 

Knutpunkten 69

Miljö: 
 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads- 

kontoret 
VV, SL Locum Boende 

      
Styrkor  Naturen intill 

Edsviken 
Naturen intill 
Edsviken 

Naturen intill 
Edsviken 

Grönska/ 
grönområden 
 

  Edsviken Edsviken Edsviken Naturen intill 
edsviken 
 

     Edsviken 
 

     Lugn, stilla, 
harmoni 
 

      
Svagheter Ingen 

sammanhållande 
grönstruktur 
 

Buller från trafiken Buller och avgaser 
från trafiken 

 Buller och avgaser 

  Farligt gods 
transporter på E18 

Överskridande 
miljökvalitetsnormer 
längs med E18 
 

 Lite grönska 
 

  Högt antal partiklar 
 

Slutna vägrum 
medför miljöproblem 
för bebyggelsen 
  

  

 
 



 

Knutpunkten 70

 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads- 
kontoret 

VV, SL Locum Boende 

 
Möjligheter Minska på 

bullerproblemen 
 

Få bort bullerproblem Få bort 
bullerproblemen 

 Minska på bullret 

  Minska på antalet 
partiklar 
 

  Mer natur och 
grönska/ träd ny 
park 

      
Hot 
 

Ökad tillväxt i 
nordost sektorn kan 
leda till ökad trafik på 
E18  
 

Fler bullerkällor Fler bullerkällor Naturen intill 
Edsviken försvinner 
eller förstörs 

Ökad trafik  

 Miljön i området 
försämras 
 

   Mer buller och 
avgaser 

     Naturen naggas i 
kanten av 
infrastruktur och 
bebyggelse 
 

 



 

Knutpunkten 71

Kommunalpolitikerna har inte tagit upp några styrkor när det 
gäller miljöaspekterna. Annars upplevs grönområdet intill 
Edsviken som en positiv grön lunga som inte får förstöras. 
Svagheterna ligger i en bristande sammanhållen grönstruktur 
samt trafiken som är upphovet till en rad miljöproblem som 
buller, avgaser och för höga halter av partiklar (PM10).  
Intressegrupperna är eniga om att något måste göras för att 

motverka miljöproblemen, framförallt bullerfrågan berörs. 
Andra möjligheter som har lyfts fram är att knyta ihop 
grönstrukturen och att minska på antalet partiklar. Hotet mot 
miljön är att det gröna intill Edsviken försvinner och att 
trafikproblemen i framtiden ökar och miljön försämras 
ytterligare.   



 

Knutpunkten 72

Övrigt: 
 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads- 

kontoret 
VV, SL Locum Boende 

      
Styrkor Sjukhuset en stor 

arbetsplats 
 

Sjukhuset 
utvecklingspotential 

SL bidrar till många 
arbetstillfällen 

 Parkbänkar 

   Närheten till E18 
underlättar för 
framkomlighet 
 

  

      
Svagheter      
      
Möjligheter 
 

En knutpunkt ger 
ekonomiska 
förutsättningar 
 

 Bygga bort svagheter 
genom att inte bygga 
in gamla problem 

  

 Tillväxt i 
nordostsektorn 
 

 Utveckla tekniken för 
kollektivtrafiken 

  

 Arbetstillfällen 
 

 Bättre information för 
kollektivtrafik- 
resenärer 
 

  

 
 
 
 
 



 

Knutpunkten 73

 Kommunalpolitiker Stadsbyggnads- 
kontoret 

VV, SL Locum Boende 

 
Hot Kommunen växer 

inte i jämn takt 
 

 Arbetstillfällen 
försvinner 

  

 För hög exploatering 
kan bidra till att 
barnomsorg och skola 
inte längre håller 
samma kvalitet 

 Bensinpriset blir 
högre 

  

 
 
Som vi tidigare nämnt är övriga frågor sådant som har kommit 
upp under intervjuerna men som inte har passat in i någon av 
de andra parametrarna.  
 
Kommunalrådet Gunnar Oom har talat om tillväxten i 
kommunen och arbetstillfällen. Han anser att Knutpunkten har 
utvecklingspotential och är ett område där den gröna strukturen 
inte slås sönder. Han ser dock ett hot med ny bebyggelse. Om 
exploateringsgraden blir för hög växer kommunen i ojämn takt 
och invånarna känner inte igen sin egen kommun vilket kan 
bidra till att varumärket Danderyd blir förstört. Många nya 

invånare kan också bidra till att skolor och barnomsorg inte 
längre kan hålla samma standard och anser därför att 
exploateringen måste ske i lugn takt så att invånarna inte 
känner sig ”vilsna”.  
 
SL har tagit upp att de bidrar till många arbetstillfällen och att 
de i framtiden skall utveckla tekniker för att bli bättre att hålla 
tidtabellen. De anser att ett hot för dem är att bensinpriset höjs 
då det skulle medföra att de måste höja biljettpriserna vilket i 
sin tur leder till att människor inte har råd att åka kollektivt.  



 

Knutpunkten 74

Skillnader  
De sex parametrarna vi har utgått ifrån har varit ett bra sätt att 
gruppera de olika svaren från SWOT- analysen. De sex 
grupperna dvs. kommunalpolitiker, stadsbyggnadskontoret, 
Vägverket, SL, Locum samt de boende ser dock på området ur 
vitt skilda perspektiv. Många av deras åsikter är gemensamma 
och motsättningarna är relativt få. Det finns dock vissa 
konflikter som kan urskiljas mellan parametrarna och det finns 
även skillnader inom grupperna.   
 
Nedan redovisas skillnaderna mellan parametrarna. Vi har även 
skrivet en liten kommentar vad vi själva anser.   
 

• E18: E18 är också en viktig trafiklänk som behövs för 
snabba kommunikationer inom regionen. Bussarnas 
läge har bidragit till att de lätt, snabbt och smidigt kan 
köra ut i regionen vilket är en enorm styrka för 
kollektivtrafiken. E18 medför även enorma 
miljöproblem med buller och avgaser. Om vägen utökas 
till sex körfält kan det leda till ytterligare miljö-
problemen.  
 
Vi anser att det är viktigt att kunna ha snabba 
transporter för att kunna bibehålla en kapacitetstark 
kollektivtrafik. En god livsmiljö är också viktig att 
eftersträva. Därför måste miljöproblemen successivt 
reduceras.  I det framtida planeringsarbetet är det därför 
viktigt att finna en balans mellan trafiken på E18 och 
miljöfrågorna.  

 
 

 
• Kollektivtrafiken: Alla intressegrupper anser att 

kollektivtrafiken är bra och viktig för Danderyd. 
Samtidigt upplevs karaktären på området som 
motbjudande då intryck av asfalt och stora 
uppställningsplatser för bussarna är ett faktum.  

 
Vi bedömer att det är viktigt att ha kvar de goda 
kollektivtrafikförbindelserna och om möjligt utöka 
dessa. Med god arkitektur anser vi att miljön runt de 
kollektiva kommunikationerna kan förbättras och 
samspela med omgivningen. 

 
• Sjukhuset: Sjukhuset är en viktig arbetsgivare i 

kommunen och inbringar trygghet för boende. 
Sjukhusets utformning är också något som många anser 
inbringar otrygghet, då det är storskaligt och tar mycket 
mark i anspråk.  

 
Vi instämmer med att sjukhuset är en resurs för 
kommunen men även att sjukhuset upptar stora 
markarealer. Dock kräver sjukhuset dessa markytor 
men vi skulle vilja minska på skalan, anlägga siktstråk 
ner mot Edsviken och även skapa mer grönska på 
sjukhusets framsida.  
 



 

Knutpunkten 75

Inom de sex parametrarna har intervjupersonerna tre frågor 
som har gått isär. Vi väger även här in våra egna åsikter.  
 

• Karaktär: Det finns motsättningar om huruvida E18 
skall breddas till sex körfält eller inte. 
Stadsbyggnadskontoret är för en breddning medan de 
andra grupperna ser detta som ett hot.  

 
Att öka kapaciteten på vägen är en god idé men vi anser 
att det inte får vara på bekostnad av att kunna utveckla 
Knutpunkten till en konkurrenskraftig och attraktiv 
knutpunkt med ett stadsrum karaktäriserat av god 
arkitektur. 

 
• Trafik: Inom intressegruppen boende går åsikterna 

isär angående antalet parkeringsplatser. Vissa anser att 
de är för mycket parkeringar medan andra anser att de 
är alldeles för få. Att de boende har skilda åsikter i 
frågan kanske inte är så konstigt eftersom vi intervjuat 
en stor grupp. De som parkerar bilen i området 
upplever bristen på parkeringar medan de som 
rekreerar sig i området anser att parkeringsytorna 
upplevs som gigantiska och förtar intrycket.  

 
Vi anser därför att det är viktigt att behålla antalet 
parkeringar men låta topografin styra utformningen så 
att parkeringsplatserna samspelar med miljön och 
smälter in.  

 
 

• Tillgänglighet: Många av de boende anser att det är 
lätt att orientera sig i området och finna viktiga 
målpunkter. SL anser dock att det finns uppenbara 
brister och orienterbarheten är bristfällig. Att de 
boende ser området som lättorienterat är kanske inte så 
konstigt eftersom de vistas på platsen och känner 
området. SL märker att personer som bara besöker 
platsen har svårt att finna målpunkterna.  

 
Vi tycker att tillgängligheten och orienterbarheten har 
uppenbara brister och måste förbättras för att kunna 
skapa en attraktiv knutpunkt.  

 
Resultat av SWOT- analysen  
SWOT- analysen har varit ett bra hjälpmedel för oss för att få 
fram gruppers olika sätt att se på Knutpunkten. Analysen har 
bidragit till att vi ser området med nya ögon och den har givit 
oss en djupare kunskap om området. Detta har i sin tur medfört 
att vi fått nya perspektiv för hur området kan utvecklas i 
framtiden.  
 
Intervjupersonerna talar om ungefär samma saker, men ser 
planering ur vitt skilda perspektiv. Det har medfört att de 
uttrycker sig på helt olika sätt. De boende ser planering ur ett 
smalare perspektiv och talar endast om självaste området, 
medan stadsbyggnadskontoret och kommunalpolitikerna ser ur 
ett bredare perspektiv. Vägverket, SL och Locum värnar om 
deras specifika intressen. Analysen har därmed varit ett redskap 
som hjälpt oss få fram positiva och negativa aspekter om 
Knutpunkten som vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet när vi 
utarbetar våra planförslag.  



 

Knutpunkten 76

Värderosanalys 
 
Vi har också valt att göra en Värderosanalys eftersom denna 
gör att det lättare att se samband mellan olika förslag. En 
Värderosanalys kan se olika ut beroende på vad man syftar till 
att analysera. Vanligast är att utgå ifrån social, ekonomisk, 
ekologisk och teknisk hållbarhet. Vi har dock valt att utgå ifrån 
en trafikstrategisk analys, där parametrarna områdets karaktär, 
tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan är 
representerade. Anledningen till att vi har valt just denna 
analysmetod är för att den är ett bra hjälpmedel när analysen är 
riktad på ett område med mycket trafik. Tanken är att analysen 
skall leda till mer medvetna val som medför att ett mer 
balanserat trafiksystem där miljö, trygghet och tillgänglighet 
även står i fokus.  
 
En Värderosanalys utformas som en cirkel. I cirkeln finns det 
tio mindre cirklar där alla motsvarar ett värde mellan noll och 
tio. Desto högre värde parametrarna har, desto bättre uppfyller 
de värdet för en god trafikstrategi. Till exempel om tryggheten 
har en tvåa finns det uppenbara brister. Men om värdet istället 
har en nia är tryggheten mycket god. Genom att sätta ut värden 
i de olika parametrarna bildas en yta som liknar en ros, därav 
namnet Värderosanalys. Värdena i diagrammet är inte riktigt 
mätbara och utgörs av kvalificerade uppskattningar, därför 
påverkas resultatet av våra egna slutsatser. Men i och med att 
vi även väger in intervjupersonernas åsikter i Värderosanalysen 
blir tillförlitligheten dock högre.   
 

 
 



 

Knutpunkten 77

Resultat av Värderosanalysen 
Nedan redovisar vi de olika parametrarna och anger hur vi 
värderat dem.  
 
• Områdets karaktär: Denna har enbart fått en tvåa. 

Anledningen till det är att SWOT- analysen visade att det 
fanns uppenbara brister i området vilket även vi höll med 
om. Området är ostrukturerat och osammanhängande. 
Samtidigt bidrar den massiva trafikstrukturen till otydliga 
målpunkter och ett komplicerat tunnelsystem komplicerar 
orienterbarheten ytterligare.  

 
 
 
 
 
 
              
 

       Trafiklandskap från Vendevägen                Edsviken 

 
 
 
 
• Tillgänglighet: Området har fått en femma när det gäller 

tillgängligheten. För bilismen och kollektivtrafiken är 
tillgängligheten och framkomligheten relativt god. 
Problemet uppstår för gång- och cykeltrafikanter då de är 
hänvisade till långa tunnelsystem under E18. Stora 
huskomplex medför att fotgängarna får ta stora omvägar 
när de skall ta sig ner till naturen i Edsviken.   

 
 
 
 
 
 
 

      
        Busstorget                                                  Gång- och cykeltunnel under E18 



 

Knutpunkten 78

• Trygghet: Vi anser att Knutpunkten enbart får en etta när 
det gäller trygghet eftersom området har uppenbara brister. 
Utformningen och den fysiska strukturen är planerad så att 
den inte inger någon trygghet för människor som vistas där 
efter mörkrets inbrott. Den gråa asfalten medför enbart en 
känsla av ödslighet och otrygghet. Att många är rädda för 
att bli överfallna eller rånade framgick av många boende 
under intervjuerna.  

 
  
 
 
 
 
 

 
     Gång- och cykeltunnel under E18             Intill tunnelbanan 
 
• Trafiksäkerhet: Knutpunkten får en sjua när det gäller 

trafiksäkerhet. Området är idag relativt trafiksäkert 
eftersom det är trafikseparerat. En brist finns dock på 
Vendevägen eftersom inga trottoarer är uppförda, vilket gör 
att människor istället går på väggrenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Mörbygårdsvägen och E18                     Cirkulationsplats vid Mörbygårdsvägen 

• Miljöpåverkan: När det gäller miljöpåverkan anser vi att 
området får en trea. E18 är en tung trafikapparat som 
medför att gränsvärdet för partiklar överskrids och 
bullernivåerna ligger över riktvärdet utmed många fasader. 
Nere vid Edsviken är dock miljön med den vackra naturen 
mer inbjudande och luften känns renare, bullret är som 
bortblåst och det känns som E18 är långt bort.  

 
        
 
 
 
 
 
 
       E18                                                                 Edsviken



 

Knutpunkten 79

Hur uppnår parametrarna ett högre värde?  
För att de tydliggöra varför vi värderat som vi gjort kommer vi 
nedan att beskriva vad de olika parametrarna bör uppfylla för 
att höja sitt värde på skalan.  
 

• Karaktär: För att områdets karaktär skall få en hög 
gradering måste markanvändning vara mycket 
”effektiv”. Med effektiv menar vi att området behöver 
ha en sammanhållen kärna där tydliga målpunkter 
eftersträvas. Knutpunkten skall vara ett ”levande” 
stadsrum. Idag domineras graden av strukturering av 
trafiken. Desto mer dominans vägen har desto lägre 
skala får karaktären.  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
             Stora Gungans väg: Enskede             Danderyd gatan: Östermalm 

 
• Tillgänglighet: Idag är tillgängligheten bra för bilister 

och kollektivtrafikresenärer. Bristerna uppstår för gång- 
och cykeltrafikanterna. För att få ett högre värde bör 
tillgängligheten vara god för samtliga trafikantgrupper 
och det skall finnas alternativa vägar för gång- och 
cykeltrafikanterna. Barriären E18 måste också 
minimeras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alviksvägen: Äppelviken                  Årstaberg: Årsta 



 

Knutpunkten 80

• Trygghet: För att åstadkomma en tryggare Knutpunkt 
behöver människor uppleva trygghet. För att skapa en trygg 
stämning måste området vara sammanhängande och 
människor måste förstå sambanden i den fysiska miljön. 
Desto mer osammanhängande och ostrukturerat området är 
desto lägre skala får tryggheten. Tunnelsystemen, betongen 
och barriärerna är orsaker som skapar otrygghet. För att 
området skall upplevas som tryggt måste därför dessa 
negativa element försvinna. Idag uttrycker de boende sin 
rädsla och den fysiska utformningens brister.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sickla kanalgata: Hammarbysjöstad       Katarina norra kyrkogata: Södermalm 

 
• Trafiksäkerhet: För att trafiksäkerheten ska få en tia på 

skalan krävs en tillförlitlig säkerhet för samtliga 
trafikantgrupper där nollvisionen är uppfylld. Idag bidrar 
separerade trafiksystem till att trafiksäkerheten är 
tillförlitlig i området. En uppenbar risk finns när det gäller 
trafiksäkerheten; Vendevägen. Gatan är den genaste vägen 
att ta sig till Roslagsbanan från busstorget men vägen har 
idag ingen gång- och cykelväg vilket har medfört att 
människorna går mitt på gatan och utsätts på så vis för fara. 

För att området skall bli mer trafiksäkert krävs att 
Vendevägen förbättras. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gröndalsvägen: Gröndal                    Katarina Bangata: Södermalm 

 
• Miljöpåverkan: Att minska de negativa miljöeffekterna är 

relativt svårt. För att området skall få ett högre värde måste 
de negativa effekterna av trafiken minska. Området 
behöver också få mer inslag av natur för att luftkvaliteten 
skall förbättras. Större delen av Knutpunkten har idag stora 
miljöproblem vilket medförde att vi enbart gav 
miljöpåverkan en trea. Att området inte fick ett ännu lägre 
värde är för att naturen kring Edsviken är en positiv grön 
lunga i området.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sickla kanalgata: Hammarbysjöstad                      Edsviken: Danderyd 
            


