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06 Planförslagen  



 

Knutpunkten 90

I den sjätte delen av arbetet redovisas de två planförslagen. Det första är ett förslag där Knutpunkten 

överdäckas och det andra är ett förtätningsförslag. Båda förslagen har ungefär samma exploatering men är 

utarbetade i två olika skalor. Överdäckningsförslaget försöker få ner skalan på bebyggelsen medan 

förtätningsförslaget syftar i att ha en relativt modern storskalig bebyggelse. Denna del redovisar därav två 

skilda angreppssätt för hur det är möjligt att utveckla och förändra Knutpunkten.  

 

För att visa våra tankar har vi arbetat med kartor, illustrationer, perspektiv och sektioner med beskrivande text.  



 

Knutpunkten 91

Planförslagen 
 
Nedan följer de två planförslagen. Som vi tidigare nämnt är 
förslaget med överdäckningen utförd av Amelie Oscarsson och 
förtätningsförslaget av Mariam Ghasemi. Planförslagen är i 
likhet med övergripande riktlinjer uppdelade efter trafik, 
kollektivtrafik, bebyggelse, utbyggnadsetapper, parkering, 
grönstruktur, exploatering och belysning. 
 

Överdäckning 
 
Planförslaget skall ge en bild hur området kan utvecklas och 
förändras i framtiden utifrån dess nuvarande roll i en snabbt 
växande Nordostregion. Planen representerar en utvecklings-
riktning och är en principlösning som förmedlar en idé och ett 
angreppssätt för hur Knutpunkten kan utvecklas i framtiden. 
Vidare visar planförslaget hur problemen och bristerna i 
området kan lösas. 
 
Förslaget skall ge en möjlighet för Danderyd att expandera i 
sydöstlig riktning för att överbygga de trafikbarriärer som 
området besitter. På så sätt skapas ett nytt stadsrum där 
människor kan bo, arbeta, handla och mötas. Planen skall 
planeras för fotgängarnas fördel och en viktig aspekt är därför 
fotgängarperspektivet. I och med att området har överdäckats 
har det gamla tunnelsystemet för gång- och cykeltrafikanter 
tagits bort. Istället hänvisas de till överdäckningen för att skapa 
en mer säker och trygg tillvaro. Dessutom skapas en bättre 
miljö för gång- och cykeltrafikanterna. 
 
Området skall i framtiden kunna erbjuda såväl gröna lugnare 
miljöer som lite mer livfulla och stadsmässiga platser som kan 
erbjuda ett utbud av varor och tjänster. En annan viktig aspekt i 
förslaget är att kommunikationerna sammanbinds för att bli 
mer lättillgängliga.  
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Trafik 
Trafiken är av grundläggande betydelse för Knutpunkten och 
har styrt mycket av markanvändningen i området. Planförslaget 
ersätter E18:s ogenomtänkta och ostrukturerade gatustruktur 
med ett konsekvent genomtänkt gatusystem, som fortfarande 
har hög kapacitet för att snabbt och smidigt kunna ta sig in till 
Stockholm. En viktig del av förslaget har varit att finna en ny 
lösning för trafikstrukturen och att effektivisera mark-
användningen. Även i SWOT- analysen kom vikten av detta 
fram. Förslaget är därför en lösning där E18:s trafikstruktur är 
ihopsamlad vilket skapar nya möjligheter för Knutpunkten att 
expandera. Flera vägar skapas i området genom 
överdäckningen. Detta medför att de negativa barriäreffekterna 
minskar och dessutom förankras den nya stadsdelen med 
omgivande delar av Danderyd.    
 
Av- och påfarten till Vendevägen flyttas för att samla ihop 
trafiken. Vendevägen behåller dock sin nuvarande sträckning 
men breddas för att inrymma gång- och cykelvägar och en 
plantering. Planteringens syfte är att höja de estetiska 
kvaliteterna samt leda fotgängarna ner mot naturen i Edsviken. 
Gång- och cykelvägarna skapas för att fotgängarna skall få en 
säkrare väg.  
 
 
 
 

 
Mörbygårdsvägen upprustas och trädplanteringar anläggs på 
båda sidor av vägen för att förstärka gaturummet, samt dela 
upp gatan mellan bilister och gång- och cykeltrafikanter. 
Träden skapar en vacker och trivsam atmosfär längs med gatan 
samtidigt som allén har en positiv inverkan på luften. Träden 
ger också trygghet för de oskyddade trafikanterna då de blir en 
fysisk men även psyklogisk gräns. Detta bidrar även till att 
bilarnas hastighet minskar när de färdas i en grön och trivsam 
miljö eftersom de känner att de kan uppehålla sig här. 
Mörbygårdsvägen skall även i fortsättningen ha en god 
framkomlighet för att dels klara den trafik som alstras från 
arbetsplatserna men även då det är viktigt för ambulanser att 
snabbt komma fram till sjukhuset.  
 
I området kommer även en del nya lokalgator att skapas för att 
kunna ta sig till den nya bebyggelsen. Samtliga gator i området 
skall göras tydliga genom att arbeta med olika material, 
belysning, vegetation och skyltning. Gatorna formas till ett 
sammanhängande trafiknät och kopplas till dagens omgivande 
struktur. Trafiksystemet förenklar och skapar en bättre 
förståelse för hur man skall ta sig mellan och till de olika 
områdena. I korsningar används cirkulationsplatser i och med 
dess många fördelar.     
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Knutpunkten 94

Kollektivtrafik 
Under SWOT- analysen berättade SL att målpunkterna är 
otydliga och de kollektiva färdmedlen ligger långt ifrån 
varandra. Jag anser därför att det är angeläget att stärka 
kollektivtrafiken i Knutpunkten och skapa bättre förut-
sättningar för människor att ta sig mellan de olika kollektiva 
färdmedlen. Tillgängligheten och även turtäthet är A och O för 
att vi skall använda oss av de kollektiva färdmedlen. För att 
skapa en bättre koppling har därför busstorget flyttats för att 
kunna sammanbinda bussar med tunnelbanan och 
Roslagsbanan.  

 
Roslagsbanans hållplats flyttar till den nya stationsbyggnaden 
för att skapa ett bättre samband med bussarna samt skapa en 
bättre användning till stationsbyggnaden.  
 
I framtiden kommer även en pendeltågslinje anläggas i området 
vilket ökar kapaciteten för kollektivtrafiken ytterligare. 
Pendeltågsstationen kommer att anläggas under t-banestationen 
och är därmed samlad med de övriga kollektiva färdmedlen. 
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Bebyggelse 
Danderyd är en eftertraktad bostads- och arbetsort. I och med 
att Stockholmsregionen hela tiden expanderar kommer trycket 
på bostäder och nya verksamhetsområden öka. Knutpunkten 
har en god möjlighet att skapa goda boendemiljöer i attraktiva 
lägen nära natur, service och skola. Detta gynnar i sin tur 
Stockholmsregionens utveckling. Verksamhetsområdena får 
även ett guldläge intill E18 och många företag kan gynnas att 
flytta sin verksamhet hit.  
 
När det gäller bebyggelsestrukturen i områdets skall den nya 
bebyggelsen utformas efter den redan befintliga och ta hänsyn 
till dess skala. I närheten av sjukhuset är bebyggelsen därför 
mer storskalig och högre och minskar sedan i skala desto 
närmre villabebyggelsen den kommer. Gruppen boende 
berättar att området upplevs otryggt med tanke på ”stora fula” 
byggnader. Planförslaget skapar därav en mjukare övergång 
vilket ger ett nytt intryck av området som inte upplevs lika hårt 
och avskalat.  
 
För att E18 i framtiden skall kunna få sex körfiler ligger 
bebyggelsen en bit ifrån vägen.  
 
Innanför verksamheterna ligger bostäder utformade efter 
trädgårdsstadens ideal. Verksamhetsbebyggelse etableras 
främst längs med E18 och utmed de större vägarna för att 
skärma av bostadsbebyggelsen. Verksamhetsbebyggelsen är 
mestadels långsmala bebyggelsekroppar för att så effektivt som 
möjligt ta upp buller och avskärma från avgaser i trafiken. 
Miljön  inne  på gårdarna blir  på  så  sätt  mer skyddad och fria  

 
från störande biltrafik plus att de slutna gårdarna samtidigt ger 
en mer skyddad boendemiljö.  
 
Karaktären, formen och höjden varieras från norr till söder, 
men görs mer sammanhållen inom de enskilda kvarteren. 
Entréer och parkeringar läggs ut mot de mindre lokalgatorna 
och på de öppna gårdarna mellan husen samt i 
parkeringsgarage under de befintliga byggnaderna. 
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Kevinge: I Kevinge rivs all gammal sjukhusbebyggelse utom ett hus från 1920- talet, eftersom den har 
ett stort estetiskt värde. Anledningen till rivningen är att sjukhusbebyggelsen skall samlas ihop. 
Samtidigt skapas ett guldläge för ett nytt bostadsområde i naturnära läge. Bebyggelsen i Kevinge 
utformas efter trädgårdsstadens ideal vilket medför att området får ett småskaligt intryck. Bebyggelsen 
ligger därav inbyggd i en naturskön miljö med lummiga trädplanterade gator. Närheten till golfbanan 
och Edsviken förstärker detta intryck ytterligare. Husen är flerfamiljshus för upp till fyra familjer och är 
uppförda i 2,5 plan. Innanför husen skapas en stor gemensam öppen gård som fungerar som en privat 
ostörd zon för de boende. Gården skapar förutsättningar för gemenskap och möten. Parkering sker i 
anslutning till husen och på Kevingestrandgatan.  
 
Sjukhusområdet: Eftersom sjukhusbebyggelsen rivs i Edsviken och Kevinge kommer ny bebyggelse 
att uppföras direkt öster om det nuvarande sjukhuset på tidigare asfalterad yta och parkeringsplatser. 
Bebyggelsen kommer att vara storskalig i sex till åtta våningar för att kunna fylla sjukhusets krav på 
utbyggnad vid expansion. Dahlström96 berättar att planerna fram till år 2010 är att sjukhusbebyggelsen 
måste expandera med 33 000 m² för att kunna fylla sjukhusets behov och andelen parkeringar behöver 
öka med cirka 300 stycken. I Överdäckningsförslaget kommer dessa behov tillgodoses och 
sjukhusområdet kommer att expandera med 47 600 m², vilket även räknar in den bebyggelse som rivs i 
Edsviken.   
 
Anledningen till lokaliseringen av sjukhusbebyggelsen är dels att skapa ett mer sammanhängande 
sjukhus och dels för att ge området ett nytt ansikte ut mot E18. Stor vikt läggs på estetik för att skapa en 
trevlig stadsmässig miljö. Bebyggelsen skall fungera som en skärm mot trafiken på E18 och därav 
skapas tysta innergårdar. Dessa skall inrymma parkeringar men även mycket grönska för att skapa en 
god utsikt för patienterna, vilket i sin tur leder till en bättre hälsa för dem. För att kunna fylla det nya 
behovet av parkeringar kommer en del av parkeringarna finnas i garage under bebyggelsen.   
 

                                                 
96 Pär Dahlström Projektchef Locum, telefonsamtal den 9 januari 2006. 
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Mellanområdet: Bebyggelsen i Mellanområdet är kontorsbebyggelse. Här har det tidigare varit stora 
asfalterade ytor och en trafikkarusell. För att kunna nyttja marken så effektivt som möjligt planeras 
bebyggelsen norr om Vendevägen att byggas över Mörbygårdsvägen. Detta skapar i sin tur en modern 
stadsmässig struktur och bildar en intressant gatustruktur. Söder om Vendevägen ligger bebyggelsen 
horisontalt för att skapa en barriär mot E18 och ge kontorsbebyggelsen ett bra skyltläge. Bebyggelsen 
uppförs i sex våningar i funktionalistisk stil med mycket puts och glas.    

 
Överdäckningen: För att skapa ett bättre samband mellan öst och väst har en mindre överdäckning 
planerats. Att överdäckningen just lokaliseras här är för att nivåskillnaderna medför att en naturlig 
övergång skapas. Överdäckningen ger bättre förutsättning för fotgängare att ta sig mellan den östra och 
västra sidan och platsen har även ett strategiskt läge i mitten av planområdet. En liten överdäckning är 
inte en lika drastisk lösning som en hel överdäckning och är heller inte lika kostsam men binder ändå 
ihop de båda områdena. Busstorget har flyttats hit för att samla ihop kommunikationspunkterna. SL:s 
verkstadsbebyggelse ändrar användning från att vara Roslagsbanans verkstadslokal till att inrymma 
kontor och vänthall för resenärer till Roslagsbanan och bussar. Väster om verkstadsbyggnaden skapas ett 
torg med service och handel. Att service och handel är lokaliserade till överdäckningen är för att det 
ligger centralt i området och att utbudet av service och handel dessutom är bristfällig i närområdet. 
Torget fungerar som en mötesplats för människor som rör sig i området.  
 
Parkeringsplatser finns på gatan och en större finns under överdäckningen där det gamla busstorget 
fanns. I och med dess flytt har stora öppna ytor skapats som gör det möjligt att skapa en infartsparkering 
i området som är lokaliserad under överdäckningen. Den gamla infartsparkeringen innehöll 300 
parkeringsplatser medan den nya kommer att innehålla cirka 350 parkeringsplatser. I och med biltullarna 
i Stockholm kan behovet av parkeringar öka i framtiden. Om biltullarna finnas kvar efter försökets slut 
kan nya parkeringsplatser lokaliseras under överdäckningen i flera plan.   
 
Bebyggelsen är uppförd i tre våningar med blandad användning där det både finns bostäder, kontor, 
handel och service. I bebyggelsen med kombinerad användning föreslås handeln ligga i bottenplanet, 
vilket skapar goda skyltmöjligheter och tillgänglighet för kunderna. Bostäderna blir också mer 
insynsskyddade från förbipasserande. För att skapa livfulla gatumiljöer är entréerna även lokaliserade 
till gatan. 
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Charlottenberg: I Charlottenberg kompletteras den gamla bostadsbebyggelsen med sju nya punkthus i 
sex våningar. Eftersom de nya husen placeras längre västerut kommer kraftledningen att anläggas under 
jord vilket även går hand i hand med översiktsplanens riktlinjer. Intill Mörbygårdsvägen uppförs två 
kontorsbyggnader i sex våningar. Kontorsbebyggelsen fungerar då som en skärm för buller och avgaser 
samt drar nytta av det goda skyltläget utmed E18.   
 
I SWOT- analysen framkom det att det var viktigt att bevara naturmarken. Därför är förtätningen i detta 
område ganska sparsam då exploateringen sker på naturmark. Det är också viktigt att 
bostadsbebyggelsen anpassas till terrängen så att skogen och naturen fortsätter vara närvarande i 
området och att människor som strövar omkring inte störs av den nya bebyggelsen. Bebyggelsen skall 
därav ske på naturen och terrängens förutsättningar och i fråga om utformning och färgval anpassas till 
den gamla bebyggelsen i Charlottenberg.  
 
Parkeringarna lokaliseras till gatan och i garage under byggnaderna.      
 
Lokstallarna: På gamla asfalts- och avtagsvägar planeras ett nytt område med blandad bebyggelse. Här 
skall både kontor och bostäder finnas representerade. Kontorsbebyggelsen ligger som en skärm mot E18 
för att ta upp buller och avgaser samt tillvarata det goda skyltläget. Husen stärker kvartersstrukturen och 
gaturummen vilket bidrar till en stadsmässig karaktär i området med en sammanhållen bebyggelse. Den 
slutna gården ger en mer skyddad miljö för de boende och byggnadernas placering skapar en skyddad 
innergård. Bebyggelsen är småskalig och utformas efter trädgårdsstadens ideal. Kontorsbebyggelsen 
uppförs i fyra våningar och bostadsbebyggelsen i 2,5 plan. Kontorsbebyggelsens parkeringsplatser finns 
på baksidan av bebyggelsen närmast E18 och bostadsbebyggelsens parkeringsplatser finns på gatan 
framför bostadsbebyggelsen.  
 
Idrottsplatsen: På den gamla infartsparkeringen planeras bostadsbebyggelse i form av parhus i två 
våningar. Här finns även ett kontorshus som fungerar som en skärm för bostadsbebyggelsen. 
Kontorshuset uppförs i fyra våningar och drar nytta av skyltläget. Kontoren har sina parkeringsplatser i 
ett garage under marken och bostadsområdet har sina parkeringsplatser på tomten.  
 
Idrottsplatsen ligger i nära anslutning till goda kommunikationer och skolan.   
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Utbyggnadsetapper 
Planförslaget är indelat i fyra olika utbyggnadsetapper som 
motsvarar en 20 års period. I den första etappen byggs 
Charlottenberg ut till sin fulla skala. Att Charlottenberg är 
nummer ett i utbyggnadsordningen beror på att det idag finns 
goda förutsättningar att fortsätta utbyggnaden utan att behöva 
förändra nuvarande struktur i Knutpunkten. I etapp två byggs 
Kevinge ut. För att kunna bygga ut denna etapp måste en del av 
den  gamla  sjukhusbebyggelsen rivas. Det  är först  i  etapp  tre  
 

 
där strukturen förändras väsentligt. I denna etapp byggs hela 
trafikstrukturen om och överdäckningen uppförs. För att inte 
Knutpunkten skall bli lamslagen skall busstrafiken flyttas upp 
mot Mörby centrum under ombyggnaden och E18 byggas om 
etappvis. I etapp tre flyttas Roslagsbanan till sin nya hållplats 
nere vid SL- verkstäder. När bussarna och Roslagsbanan är 
flyttade blir kollektivtrafiken samlad. I den fjärde och sista 
etappen får Knutpunkten sitt nya ansikte och Lokstallarna och 
Idrottsplatsen uppförs med ny bebyggelse. 
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Parkering 
Dagens gigantiska parkeringsytor tas bort och ersätts av mer 
småskaliga parkeringslösningar. Intill bostadsområdena skall 
det finnas möjlighet att parkera på gatan.  Kontorsbebyggelsen  

 
får sina parkeringsplatser på mindre parkeringar samt i garage 
under byggnaderna. Under överdäckningen där det gamla 
busstorget fanns har en ny infartsparkering skapats.
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Grönstruktur 
Grönskan är en viktig aspekt i området. För att tillgodose 
människors behov av grönska är det viktigt att det finns ett 
varierat utbud i området. Att dra in vegetation och leda 
människor mot Edsviken har därför varit en viktig aspekt i 
planförslaget. Även SWOT- analysen påvisar behovet av 
grönska, då majoriteten nämnde naturen i Edsviken i olika 
positiva bemärkelser.  
 
Bostadsnära rekreation har en stor betydelse för oss människor. 
Genom att plantera alléer längs med Mörbygårdsvägen och 
anlägga trädplanteringar och gröna stråk längs med 
Vendevägen har området fått ett mer grönt intryck. Träden 
skall inte vara för stora och de skall ha vackra höstfärger för att 
skapa vackra naturmiljöer även på hösten.  
 
 
 

 
Att föra in grönskan i Knutpunkten medför att en bättre 
övergång till de gröna miljöerna i Edsviken skapas. Att arbeta 
med grönskans täthet och intensitet är ett sätt att skapa 
riktningar. De gröna stråken görs tätare i väster och glesas ut 
längre öster ut i planområdet, detta för att göra sig påmind om 
Edsviken och samtidigt skapa en rörelse. Trädplanteringarna 
som anläggs ut med gatorna är rumsbildande och förstärker 
trafikmiljön samt skapar en rytmisering med utblickar. 
Gårdarna och ytorna mellan husen anläggs med gräsytor och 
blandad vegetation vilket ytterligare förstärker det gröna i 
planen.  
 
I Edsviken har byggnadsbarackerna rivits för att skapa ett 
större sammanhängande grönområde. Även kraftledningen har 
grävts ner för att inte se något störande moment när man 
upplever naturen.  
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Totalt rymmer förslaget 38 4853 m² bruttoarea ovan mark. Detta har givit ett   

exploateringstal på e= 0,61. 

Användning     Yta m² (BTA) 
Kontorsbebyggelse………………………………… 60 175 m²  
Sjukhusbebyggelse………………………………... 47 600 m² 
Bostadsbebyggelse……………………………….. 26 525 m² 
Handel/Service- 
Bostadsbebyggelse……………………………….. 7425 m² 
Befintlig bebyggelse……………………………….. 243 128 m² 
Parkering…………………………………………….Ordnas inom de enskilda kvarteren. 
 
Totalt………………………………………………… 384 853 m² 
 
 
 
Belysning 
Ett sätt att skapa tydliga miljöer i Knutpunkten är att använda 
belysning. Belysningen leder till bättre överblickbarhet och 
medför  att  människor känner trygghet. För att skapa varierade  
 
 

 
miljöer kan olika belysningsarmatur användas. I Edsviken kan 
exempelvis träd och buskar belysas för att skapa atmosfär och 
på det nya torget kan byggnader belysas. Även vägar belyses 
för att skapa olika riktningar.     
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(m) 

(m) 

(m) 

18 13 15 20 5  17 3 40 7  40 7
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    Perspektiv från söder mot norr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

      Detaljbild på Överdäckningen 
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     Inzoomning av perspektiv söder mot norr 
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 Detaljbild på Mörbygårdsvägen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Perspektiv på Mörbygårdsvägen 
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Förtätning 
 
Förtätningsförslaget är ett alternativ för hur Knutpunkten kan 
förändras. Förslaget behåller E18 men skapar en mer 
sammanhållen och effektivare trafikstruktur genom att skapa 
ett bättre trafiksystem där nya ytor skapas till förfogande för 
bebyggelse. Här skall kontor, bostäder och handel inrymmas. I 
förtätningsförslaget skall även en grön och harmonisk miljö 
skapas och ytterligare en tyngdpunkt ligger på säkerhet och 
trygghet för samtliga trafikanter.  
 

 
Trafik 
SWOT- analysen påvisade att trafiken är det grundläggande 
problemet i området och tar mycket mark i anspråk. Genom att 
samla ihop trafiken skapas nya markytor. Den nya marken kan 
därmed användas för nya ändamål där det storskaliga 
trafiklandskapet har suddats ut.   
 
Av- och påfarten från E18 har flyttats till Vendevägen. Här 
möts trafiken av två nya cirkulationsplatser vilket ökar 
säkerheten för bilister. Vendevägen har gjorts om till en viktig 
huvudgata där både gång- och cykeltrafikanter samt bilister 
ryms. Mörbygårdsvägen har ändrat funktion och blivit en 
lokalgata för de boende och för sjukhusets besökare. 
 
Alla vägar förses med gång- och cykelvägar. På så vis undviks 
de obehagliga och mörka tunnlarna i området och ger en bättre 
valmöjlighet att röra sig i området. Den övergripande 
upprustningen av trafikmiljön ger därav en betydligt bättre 
upplevelse av området.  

 



 

Knutpunkten 112
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Kollektivtrafik 
SWOT- analysen visade att den största styrkan med området 
var den goda kollektivtrafiken. Busstationen har flyttats till 
Mörbygårdsvägens norra del, detta för att skapa en effektivare  
 

 
markanvändning och samtidigt skapa en bättre förbindelse 
mellan tunnelbanan och den planerade Arningependeln. 
Roslagsbanestationen är kvar där den är idag men har fått 
utökade valmöjligheter att gå till övriga kollektiva förbindelser.  

 
 



 

Knutpunkten 114

Bebyggelse 
I och med att Stockholm hela tiden expanderar sätter denna 
press på att förortskommunerna utvecklas både när det gäller 
arbets- och bostadsmöjligheter. Danderyd ligger både nära 
Stockholm och har en attraktiv natur vilket medför att det finns 
goda möjligheter att bygga nytt i kommunen.  
 
 
 

 
Huvudtanken bakom förtätningsförslaget är att få en så blandad 
markanvändning som möjligt, det vill säga en blandning av 
kontor, handel och bostäder. Bebyggelsens utformning och 
arkitektur har anpassats till dagens bebyggelse med inriktning 
på att skapa en lite mer modern känsla. Skalan skall tonas ner 
från väster till öster för att anpassas till den befintliga för att få 
en mjukare övergång. I SWOT- analysen framkom att det 
storskaliga upplevdes hårt och känns otryggt.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Knutpunkten 115

 
 
 

 



 

Knutpunkten 116

Kevinge: Bebyggelsen som tillhör sjukhuset i norr är idag väldigt osammanhängande och avståndet till 
sjukhuset är långt. De befintliga byggnaderna rivs och ersätts med sammanlagt tolv nya bostadshus. De 
nya husen är i tre våningar och är inbäddade i grön och lummig miljö. Varje kvarter har varsin 
garageport för de boende, gästparkeringen finns utefter gatan. Husen är L- formade vilket beror på att 
jag vill skapa bullerfria innergårdar.    
 
 
 
 
 
Sjukhusområdet: För att skapa ett sjukhus som är mer sammanhållet och koncentrerat har bebyggelsen 
i Kevinge rivits och ersatts med fyra nya byggnader. De nya byggnaderna är placerade öster om de 
befintliga och fungerar som bullerskydd. I och med den nya sjukhussammansättningen blir sjukhuset 
mer ihopsamlat och ingen grön mark tas i anspråk.  
 
Förslaget kommer att inrymma 31 500 m² ny sjukhusbebyggelse vilket är enligt planerna för sjukhusets 
expansion år 2010. 
 
 

 
Mellanområdet: Kvarteren närmast sjukhuset har utvecklats mot en mer storskalig stadsbebyggelse. 
Här är det en stor genomströmning av människor och det finns därför en tillräckligt stark grund att 
anlägga handel och service här. Längs med E18 planeras verksamheter och företag. Här kan de förutom 
skydda området från buller och avgaser dra nytta av annonsläget och även göra upplevelsen från 
motorvägen mer intressant. Den nordligaste lite bananformade byggnaden skapar en intressant 
rumsbildning. De två mellersta byggnaderna är kvartershus med varsin innergård. Anledningen att jag 
valde kvartershus beror på att jag ville nyttja marken så effektivt som möjligt och samtidigt skapa tysta 
och lugna innergårdar. Huset längst söderut är rektangulärt för att nyttja marken så effektivt som 
möjligt.   
 
Våningsantalen är mellan fem och sex våningar och parkeringsplatser finns i garage under bebyggelsen. 



 

Knutpunkten 117

 
Charlottenberg: En förtätning av bostäder har planerats i området Charlottenberg. Området består idag 
av fem bostadshus i form av punkthus som är sex våningar. För att anpassa den nya bebyggelsen med 
den gamla, uppförs fjorton nya punkthus som även de är i sex våningar. Den nya bebyggelsen skall 
anpassas till topografin för att inte förstöra intrycket av naturen. En del av de nya punkthusen ligger nära 
kraftledningen och jag anser därför att den skall anläggs under mark vilket går hand i hand med 
översiktsplanens intuition.   
 
 
 
 
 
 
 
Lokstallarna: Kulturminnesmärkta SL-verkstäder är bevarad, dock har byggnaden bytt funktion och 
används nu istället som en konsthall med en liten restaurang/café. Längs med SL- verkstaden har 
kontorsbyggnader utplacerats för att utgöra en skärm för bostäderna. Byggnaderna närmast Vendevägen 
är i olika nivåer och lite bågformad för att följa E18:s struktur. Byggnaderna är från fem till två 
våningar, högst i väst och trappas sedan av mot öst för att skapa en god övergång till villabebyggelsen.  
  
 
 
 
 
 
Idrottsplatsen: Idag tar infartsparkeringen en stor del markyta i anspråk. En god ide är att bebygga 
infartsparkeringen med kontorsbebyggelse. Bebyggelsen är bågformad för att skapa en modern 
stadsstruktur som flyter samman med övrig bebyggelse i området. Byggnaderna närmast E18 har 
våningsantalet sex medan byggnaden längst bort från E18 endast har tre våningar för att trappa ner 
skalan närmre villabebyggelsen i öst.    
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Knutpunkten 119

Utbyggnadsetapper  
Förslaget innebär att området ska byggas ut i fyra olika etapper. 
Den första utbyggnadsetappen utgörs av sjukhusområdet 
eftersom de är en viktig del för både området, kommunen och  
 

 
hela regionen i många avseenden. Den andra etappen består av 
bostadsområdet Charlottenberg, därefter byggs Kevinge ut. I 
den fjärde och sista etappen byggs idrottsplatsen, 
mellanområdet och lokstallarna ut.   

 
 



 

Knutpunkten 120

Parkering 
De parkeringar som försvinner kommer att ersättas med mindre 
småskaligare  parkeringar  dvs.  mindre  parkeringsytor.  Dock  

 
måste den befintliga parkeringen under marken expandera för 
att skapa fler parkeringsplatser.  

 



 

Knutpunkten 121

Grönstruktur 
Som tidigare nämnt har den vackra naturen i Edsviken 
försvunnit bakom sjukhusets gigantiska byggnader. Under 
intervjuer med boende kom vikten av natur fram och 
förtätningsförslaget har därför försökt att lyfta fram den 
grönsköna miljön som finns där genom att riva 
byggnadsbarackerna som tillhör sjukhuset och förbättra 
framkomligheten till området för gående genom bättre och fler 
stigar.  

 
Den största förändringen av den befintliga grönskan i området 
är allmän kvalitetshöjning. Genom att rensa bort de delar av 
slyet och buskarna som endast medför ett stökigt och ovårdat 
intryck kan standarden höjas. Ny grönska planteras längs med 
bilvägarna. De gröna stråken som bildas visar vilka gator som 
utgör viktiga stråk i området.  

 
 



 

Knutpunkten 122

Exploatering 
 
Totalt rymmer förslaget 40 4803 m² bruttoarea ovan mark vilket innebär ett   

exploateringstal på e= 0,64. 

Användning     Yta m² (BTA) 
Kontorsbebyggelse………………………………… 79 775 m²  
Sjukhusbebyggelse………………………………... 31 500 m² 
Bostadsbebyggelse……………………………….. 50 400m² 
Befintlig bebyggelse……………………………….. 243 128 m² 
Parkering…………………………………………….Ordnas inom de enskilda kvarteren. 
 
Totalt………………………………………………… 404 803 m² 
 
 
 
Belysning 
För att öka säkerheten i området har en trevligare belysning 
skapats  längs   med  gator  och   stråk.  Bebyggelsen  har  även  
 
 
 

 
belysts för att ge området en vacker och säker miljö. Tunnlarna 
i området ses över och förstärker belysningen så att dessa 
miljöer blir mer inbjudande.  
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  Perspektiv från söder mot norr  
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Detalj av busstorget  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Detalj av bebyggelsens etapper   
  


