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Nedan redovisas de riktlinjer som ligger till grund för de båda förslagen, ett överdäckningsförslag och ett 

förtätningsförslag. Här sätter vi upp gemensamma mål och frågeställningar för att skapa en gemensam grund. 

Målen och frågeställningarna preciserar vad som är viktigt för respektive förslag och vi tar här upp en del 

riktlinjer för hur området kan planeras. Delen riktlinjer är ett mellansteg innan vi tar oss an planförslagens 

slutgiltiga utseende.     
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Gemensamt mål 
 
Ett gemensamt mål har utarbetats för båda förslagen. Det som 
skiljer dem åt är sättet att ta sig an problemet och hur förslaget 
sedan utformas. Gemensamt är att vi vill skapa ett enat 
Danderyd med en central knutpunkt där barriäreffekterna är 
borta, grönskan har fått ett större värde, gång och 
cykeltrafikanterna är prioriterade och Knutpunkten har blivit ett 
område där trygghetsfrågorna har kommit i fokus.    
 
För att utveckla Knutpunkten till ett attraktivt kommunika-
tionscentra är det viktigt att bygga vidare på de goda kvaliteter 
som området besitter och samtidigt motverka de brister som 
framkommit. Naturen och miljöerna runt Edsviken skall 
integreras med övriga Knutpunkten för att området skall få en 
mer sammanhållen karaktär och grönskan skall bli en del av 
området. Knutpunkten måste också utvecklas i samspel med 
Mörby centrum för att bli en mer konkurrenskraftig del i 
regionen. Området uppförs med en blandning av kontor, handel 
och bostäder för att  få  en  mer varierad användning.  Eftersom  
 
 
 

 
 
 
området idag består av storskaliga byggnader och en enorm 
trafikapparat kommer förändringarna ske med ett långsiktigt 
perspektiv där vi kommer att utgå från olika etappindelningar.  
 
För att formulera riktlinjer utifrån områdets förutsättningar har 
vi formulerat några frågeställningar som skall utredas. 
 
1. Vilken roll skall området ha i framtiden, dvs. vilka grupper 

skall prioriteras?  
2. Hur integreras ny bebyggelse med befintlig bebyggelse? 

Hur överbryggs barriärer och hur förstärks naturvärden? 
3. Hur kan en ny trafikstruktur skapas, där de olika 

trafikslagen är mer integrerade med varandra?  
 
Nedan följer riktlinjer som ligger till grund för de båda 
förslagen. Med en bakgrund av hur området ser ut idag, dess 
förutsättningar, övergripande planer samt ovan beskrivna 
analys, följer här några huvudsakliga idéer för hur området kan 
planeras. Dessa är uppdelade på trafik, kollektivtrafik, 
bebyggelse, parkering och grönstruktur.  
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Överdäckning 
 
Trafik 
För att det skall vara möjligt att utveckla området med en tätare 
bebyggelsestruktur bör trafikapparaten E18 minska genom att 
”samla ihop” trafiken, dvs. skapa en mer sammanhållen 
trafikstruktur där mindre markytor tas i anspråk. Samtidigt 
skall detta inte hindra en framtida utbyggnad av E18 till en 
sexfilig motorväg vilket följer översiktsplanens riktlinjer. 
Framkomligheten måste fortfarande vara god för att 
Knutpunkten skall kunna vara en konkurrenskraftig del i 
Stockholmsregionen.  
 
Knutpunkten är ur geografisk synpunkt ett attraktivt område för 
nya etableringar då det har ett bra läge i regionen och ligger i 
närheten av Stockholms innerstad. Ur miljösynpunkt kan 
jämnare trafikflöden ge bättre luftkvaliteter då halterna av 
kvävedioxid sjunker95. Att överdäcka E18 skapar goda 
förutsättningar till att både bredda vägen och expandera 
Knutpunkten till en attraktiv plats i kommunen. Vendevägen 
kan i och med överdäckningen få en ny användning och 
fungera som en huvudgata i Knutpunkten.   
 
Miljöerna kring vägarna kan förbättras med trädplanteringar 
och   belysning,  och  de  större  korsningarna  kan  ersättas   av  

                                                 
95 Eklund, Fredric & Fastesson Andreas m.fl. (2002) Examensarbete, Luleå Tekniska 
Universitet YTH väg & anläggning: Projektering minirondell Hertsön Luleå [Elektronisk] 
Hämtad 2005-12-20. Pdf format. Tillgänglig: < http://epubl.luth.se/1402-1560/2002/009/LTU-
YTH-EX-02009-SE.pdf>. ss.  9-10 
 

 
 
 
 
cirkulationsplatser. Detta för att ge en ökad säkerhet, ge en 
jämnare trafikrytm, samt bidrar det till färre stopp och kraftiga 
inbromsningar vilket bidrar till bättre luftkvalitet. Cirkulations-
platsen skapar dessutom en god trafikmiljö med betydligt lägre 
olycksrisk.  
 
Gång- och cykelbanorna skall förbättras i hela området och 
förläggas i gatuplan och skapa ett bättre sammanhang med 
Mörby centrum.  
 
Ett stort problem i Knutpunkten är bullernivån. Enligt 
Vägverkets föreskrifter har stor del av bebyggelsen 
bullervärden som överskrider riktvärdena. Om det skall vara 
möjligt att anlägga bostadsbebyggelse i området måste 
bullerdämpade åtgärder göras längs med E18. En möjlighet är 
att ha kontorsbebyggelse närmast E18 och arbeta med en tyst 
sida vilket innebär att byggnadens ena sida skall ha acceptabla 
bullernivåer.  
 
Kollektivtrafik 
Knutpunkten har idag bra kollektiva förbindelser som i 
framtiden har goda möjligheter att expandera. Det är därför 
angeläget att skapa plats och samla de olika kollektiva 
transportmedlen för att de skall bli smidigare att ta sig mellan 
dem. Mer plats leder även till smidigare trafikflöden och att 
trafiken kan expandera. I takt med att Knutpunkten och 
Nordostsektorn utvecklas kommer behovet av god 
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kollektivtrafik att öka i regionen och en möjlighet är att göra 
Knutpunkten till ett kommunikativt nav. I och med 
utvecklingen av Nordostsektorn kan det i framtiden bli nya 
krav på kollektivtrafiken. Busstrafiken kommer då att få ett 
större tryck, men har dock stora möjligheter att utvecklas. Idag 
tillhandahåller de kollektiva kommunikationerna främst service 
in till Stockholms innerstad och ut i Roslagen. Att flytta 
Roslagsbanans stationsbyggnad skulle kunna vara ett alternativ 
att samla kommunikationerna och SL:s verkstäder skulle kunna 
användas som ett stationshus och bli en mötespunkt. 
 
Om och när den framtida pendeltågslinjen byggs förstärks 
kommunikationerna ytterligare vilket bidrar till att Stockholms 
tvärförbindelser utvecklas.  
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen i Knutpunkten är idag osammanhängande och 
ostrukturerad. Den är av varierad storlek vilket ger platsen en 
fragmenterad känsla och siluett. Danderyds sjukhus tar upp 
stora markområden och gör det på kort sikt svårt att skapa en 
småskaligare struktur med en blandad markanvändning. 
Dagens byggnader kan renoveras, byggas om, kompletteras 
eller på vissa håll flyttas eller rivas. I första hand bör 
verksamheter lokaliseras längs med kommunikationsstråket 
E18, för att fungera som bullerskydd mot omgivande områden 
och bostäder. Med en mer sammanhållen bebyggelse och 
fasadutformning kan de stärka områdets roll utåt och samtidigt 
dra nytta av annonsläget mot förbipasserande. Längre in i 
området ges det därav goda förutsättningar att lokalisera 

bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bör utformas och placeras 
med stor hänsyn till landskapet och äldre bevarandevärd 
bebyggelse. Den bör förstärka landskapsrummen och följa de 
strukturer som idag finns. Karaktären och byggnadshöjden bör 
varieras mellan områdets olika delar och i planförslaget skall 
skalan mellan det storskaliga och småskaliga jämnas ut. 
 
En annan aspekt som kom upp under SWOT- analysen är 
människors rädsla. Det är därför angeläget att planera ett 
område där människor känner sig säkra i sin närmiljö. Genom 
att använda element som belysning, skapa alternativa vägar och 
buskage som är överblickbara kan en tryggare miljö skapas.  
 
Parkering 
Idag innehåller området många stora parkeringar vilket har 
medfört att Knutpunkten upplevs som en karg miljö med stora 
asfaltsytor. För att kunna täcka behovet av parkeringar för 
kontor och Danderyds sjukhus kan de storskaliga parkeringarna 
ersättas av mindre närliggande anläggningar, garage samt ett 
parkeringshus. Det är angeläget att parkeringarna är 
lokaliserade där behovet är som störst för att de skall nyttjas på 
bästa möjliga sätt. Efterfrågan på parkeringar är och kommer i 
framtiden vara stor. En möjlighet är att bredda vägarna där 
behovet är stort och anlägga parkeringsplatser direkt på gatan. 
Infartsparkeringen innehåller idag plats för 300 bilar. En sådan 
storskalig parkering blir svåröverblickbar och är dessutom svår 
att passa in i stadsbilden och skall därför delas upp i fler 
mindre enheter.  
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Grönstruktur 
På grund av att Danderyds sjukhus är en barriär uppfattas inte de gröna 
miljöerna intill Edsviken öster om Danderyds sjukhus. De stora 
verksamhetskomplexen och det massiva trafiksystemet som finns tar 
upp stor del av området utan att man kan se någon koppling mot 
omgivande naturområden. Därför måste de gröna, öppna och offentliga 
rummen få en större betydelse framöver. De befintliga öppna och 
gröna rummen bör förstärkas, utvecklas och kompletteras. En koppling 
mot Edsviken skall eftersträvas för att därmed forma sammanhängande 
rum av grönska. En viktig aspekt i planförslaget blir därför att få in 
gröna kvaliteter och bygga vidare på trädgårdsstadens normer. 
Landskapsrummen skall stärkas och förtydligas genom att det på sikt 
sparas ut mark då sjukhusbebyggelsen närmast Edsviken rivs, vilket 
medför att mark tillskjuts för grönområdet vilket i sin tur knyter ihop 
grönytorna ytterligare. De gröna kopplingarna skall sedan finnas i hela 
planområdet för att förstärka landskapet då genom att använda olika 
typer av vegetation, täthet och placering. Både längs E18, 
Roslagsbanan och Vendevägen bör vegetationen användas för att 
förstärka gaturummet och skapa en bättre miljö. Offentliga miljöer 
som grönområden, mindre gator och torg bör vara en del av det 
sammanhängande gröna rummet som integreras med bebyggelsen.  
 
 
 
 
 

 
 
 

             
            Grönska 

Grönskan är viktig för oss människor. Genom ökad 
kunskap om naturens roll för vår hälsa har synen på 
landskapet förändrats. Grönskan stärker vårt 
immunförsvar, förbättrar vår kondition och rörlighet, 
ökar kreativiteten och inlärningsförmågan och minskar 
stress. Detta är bara några av de positiva effekter som 
vistelse i gröna miljöer har. Grönskan bidrar till 
folkhälsan och har därför många samhällsekonomiska 
vinster. 
 
Naturen tillhandahåller även många ekologiska 
tjänster. Den bidrar till ett hälsosammare klimat, 
jämnar ut temperatursvängningar, dämpar vind, höjer 
luftfuktigheten och fungerar som filter som tar upp 
damm och stoft från luften.  
 
Vi människor har ett grundläggande behov att vara i 
gröna miljöer vilket bidrar till vårt välmående och en 
bättre fysisk och psykisk hälsa. Människan är en 
biologisk varelse som under miljontals år har 
anpassats till en grön omgivning. Den amerikanske 
forskaren Roger Ulrich menar att gröna miljöer finns i 
våra nedärvda minnen och att vi människor är 
anpassade till ett liv i naturen. Ulrich har påvisat att en 
människa som vistas i en grön miljö mellan tre och fem 
minuter börjar bearbeta stress. Forskning har även 
visat att de människor som ser grönt från sitt fönster 
på sin arbetsplats känner sig piggare och inte lika 
stressade. Likaså tillfrisknar patienter fortare om de 
ser grönt från sina sjukhusfönster och behöver mindre 
smärtstillande medel än de patienter som har en 
husfasad som utsikt.  
Källa: Trelleborg grönplan av Amelie Oscarsson 
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Förtätning 
 
Trafik 
Det största problemet i området är trafiken, som i hög grad 
utgörs av bilismen på E18. Trafikproblemet måste lösas på ett 
eller annat sätt. Att ”samla ihop” trafiken till en specifik plats 
vore därför en god ide eftersom mer markyta för andra ändamål 
uppstår. Med andra ord skapar man en mer sammanhållen 
trafikstruktur vilket bidrar till en bättre vägstruktur i området.  
 
Förtätningsförslaget har därför utgått från att ”samla ihop” 
trafiken och samtidigt skapa en god stadsstruktur. Därmed 
utveckla och ändra Vendevägens funktion till ett viktigt 
huvudstråk för både gång- och cykeltrafikanter samt bilister. 
En cirkulationsplats skulle vara en möjlighet eftersom den ger 
jämnare trafikflöden som i sin tur minskar utsläpp av 
koldioxid. Ett mål med planen är att skapa goda förutsättningar 
för gång- och cykeltrafikanter. Mörbygårdsvägen fungerar idag 
som en viktig lokalgata för sjukhusets besökare samt för bussar 
och skall även i framtiden behålla denna ställning.  
 
Varje gata har utformats med god belysning och mycket 
grönska för att skapa en tryggare miljö i området. Åtgärder för 
att minska bullret har gjorts genom att lägga kontorsbebyggelse 
längs med E18-stråket. Detta medför att bostäderna blir 
avskärmade från bullret på E18.   
 

 
 
 
Kollektivtrafiken 
Knutpunkten har idag goda kollektiva förbindelser. Genom att 
området utvecklas och förtätas samt att Nordostsektorn 
expanderar kommer trycket på kollektivtrafiken att öka. I och 
med pendeltåget kan förbindelserna förbättras ytterligare och 
Stockholm stärks som region.   
 
En annan aspekt som är viktig att ta med i planeringsarbetet är 
hur gång- och cykeltrafikanter lätt och smidigt skall ta sig 
mellan de olika kollektiva kommunikationerna. Att skapa säkra 
och snabba övergångar är därför en god idé.  
 
Bebyggelse 
Både bebyggelsen och stadsbilden känns osammanhängande 
och ostrukturerad. Detta leder till att en viktig utgångspunkt är 
att kunna sammanbinda sjukhusets olika delar och skapa en 
struktur som är sammanhållen. Sjukhuset har framtida planer 
att expandera därför skulle en ide vara att samla 
sjukhusbebyggelsen och försöka öppna upp för att få bättre 
kontakt med Edsviken. Detta är ett relativt långsiktigt projekt 
och bör därför ske etappvis. Verksamheterna bör anläggas 
längs med E18 då de kan fungera som bullerskydd för 
bostäderna i området och de kan samtidigt ta del av det goda 
annonsläget. Kontorsbebyggelse har dessutom andra krav på 
utformning och det är lättare att skapa tysta miljöer i 
kontorsbyggnader. Verksamheterna bör bestå av lättare service 
och småföretag för att inte störa bostadsbebyggelsen. 
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Bostadsbebyggelsen bör placeras och utformas med hänsyn till 
landskapet och den resterande bebyggelsen. 
 
Parkering 
SWOT- analysen visar att det är stor efterfrågan på 
parkeringsplatser. Området har idag stora parkeringsytor som 
upplevs väldigt röriga och ostrukturerade. Därför borde 
parkeringarna samlas i garage under byggnaderna och ett eller 
flera parkeringshus bör uppföras i anslutning till bostäder och 
kontor. Detta medför att parkeringarna används på bästa 
möjliga sätt. Gästparkeringar till de boende skall finnas i 
anslutning till bostadsgatorna.  

Grönstruktur  
Edsviken är ett vackert naturområde. Tyvärr försvinner denna 
vackra grönska bakom sjukhusets gigantiska byggnader och 
den lugna och harmoniska miljön upplevs inte. Dessutom tar 
byggnaderna som tillhör sjukhuset alltför mycket grönmark i 
anspråk när de är placerade i anslutning till vattnet. Det vore en 
förlust att inte kunna framhäva och förstärka den grönskan som 
finns i Edsviken. Därför är avsikten att kunna sammanbinda 
grönskan i området med Edsviken genom trädplanteringar och 
gräsytor mellan byggnader och längs med vägarna. Att riva 
byggnaderna som finns vid Edsviken medför att de gröna 
värdena förstärks och dessutom öppnas landskapet upp.  
 
I parker och på lokalgator bör grönstrukturen vara samman-
hängande och integreras med bebyggelsen.  

 


