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07 SLUTSATS 



 

Knutpunkten 128

I den sjunde och sista delen av rapporten kommer vi att göra en jämförelse mellan dagens situation och de 

båda planförslagen. Vi kommer att göra detta genom att jämföra två stycken Värderosanalyser; dvs. en för 

varje planförslag och sedan jämföra dem med dagens situation. Värderosanalysen är ett bra redskap som lätt 

och tydligt visar likheter och skillnader mellan förslagen.  



 

Knutpunkten 129

Slutsats 
 
För att lättare se likheter men även skillnader mellan våra 
planförslag kommer vi att jämföra dem med hjälp av de olika 
parametrarna: områdets karaktär, tillgänglighet, trygghet,  
 

 
 
 
trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Slutligen görs en helhets-
bedömning där vi väger in samtliga parametrar för att se vilket 
förslag som bäst medverkar till att Knutpunkten får en god 
struktur.  

 



 

Knutpunkten 130

Områdets karaktär 
Dagsläget: Områdets karaktär har fått en tvåa i Värderosen. Detta beror främst på att området är väldigt 
ostrukturerat och att det dessutom är svårt att bedöma dess sammanhang med omgivningen. De båda 
förslagen har medfört en hel del förbättringar för områdets karaktär och det som upplevs som 
ostrukturerat och osammanhängande har suddats ut.  
 
Överdäckningsförslaget: E18:s trafikstruktur har samlats ihop för att mindre markareal skall tas i 
anspråk. För att ytterligare förbättra kopplingen mellan den östra och västra sidan har en del av E18 
överdäckats. Genom den nya strukturen har en ny mer sammanhållen stadsbild kunnat skapas och skalan 
på området har blivit jämnare. Oscarsson har arbetat med att jämna ut skalan österut vilket har medfört 
att Knutpunkten i överdäckningsförslaget smälter in med villabebyggelsen i öster. En annan aspekt som 
har setts över för att få en mer sammanhållen karaktär är att arbeta med grönstrukturen. Grönskan har 
dels använts för att skapa riktningar och rörelser samt vara rumsbildande och förstärka gatumiljöer. Den 
blir därigenom mer sammanhållen. Det som fortfarande kan medföra att karaktären är något 
ostrukturerad är att det idag finns många kollektiva kommunikationer i området samt att E18 breder ut 
sig och fortfarande tar relativt mycket mark i anspråk. I och med att karaktären har förbättrats avsevärt 
den fått en nia på skalan. 
 
Förtätningsförslaget: Trafikstrukturen har förändrats så att den tar mindre mark i anspråk. För att skapa 
en mer sammanhållen stadsbild har Ghasemi arbetat mycket med bebyggelsen och skalan för att inte det 
storskaliga och småskaliga skall vara lika påtagligt som i dagsläget. Grönstrukturen har fått en allt större 
betydelse i planförslaget och har använts för att skapa riktningar och rörelser främst ner mot naturen i 
Edsviken. Liksom i överdäckningsförslaget har karaktären förbättrats avsevärt och har därför fått en nia 
på skalan.  
 
 
 
Jämförelse: Båda förslagen har fått en nia när det gäller områdets karaktär eftersom de har skapat en 
bättre och mer effektiv markanvändning samt arbetat med grönstrukturens betydelse. E18 och de 
kollektiva kommunikationerna tar fortfarande mycket mark i anspråk vilket kan leda till en lite splittrad 
karaktär. Men samtidigt hör vägar städer till och det går inte att bygga bort dem överallt.  



 

Knutpunkten 131

Tillgänglighet 
Dagsläget: Tillgängligheten har fått en femma på skalan. Det är både lätt för bilister och 
kollektivtrafiken att ta sig fram. Problemet uppstår för gång- och cykeltrafikanter som är hänvisade till 
långa tunnelsystem under marken, det är dessutom långt mellan de olika kollektiva kommunikationerna.  
 
Överdäckningsförslaget: Tillgängligheten har främst förbättras för gång- och cykeltrafikanter då 
tunnelsystemen är borttagna och de gående hänvisas ovan jord till överdäckningen eller Vendevägen. De 
kollektiva kommunikationerna flyttats närmre varandra för att de skall kunna nyttjas mer effektivt. I och 
med att bussarna har flyttats har framkomligheten för ambulanserna förbättras då de inte längre delar 
gata. För att förbättra tillgängligheten med Edsviken har grönstrukturen fått en mer framträdande roll i 
området. För att människor skall känna att de befinner sig i ett naturskönt område ökas grönskans 
intensitet närmre Edsviken och byggnaderna har rivits för att skapa ett större sammanhängande 
grönområde. För att ta sig till Edsviken finns det fortfarande en del brister eftersom sjukhuset är en så 
pass påtaglig barriär och för att skapa en bättre tillgänglighet skulle sjukhuset behöva delas upp vilket 
inte är aktuellt. Tillgängligheten har fått en åtta i överdäckningsförslaget.  
 
Förtätningsförslaget: I förtätningsförslaget är tunnelsystemen kvar men Ghasemi har skapat en 
alternativ väg ovan jord genom att anlägga gång- och cykelvägar på Vendevägen. De kollektiva 
kommunikationerna har flyttats närmre varandra för att nyttjas bättre. I Edsviken har byggnader rivits 
för att skapa en mer sammanhållen grönstruktur och grönskans betydelse har ökat genom att de som 
vistas här känner grönskans närvaro och människor lockas att vandra omkring i området. Negativt är att 
sjukhuset fortfarande är en enorm barriär och avskiljer Edsviken från övriga planområdet. En annan 
negativ aspekt är att tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanterna inte har ökat avsevärt utan de är 
fortfarande till stor del hänvisade under E18. Tillgängligheten har därför givits en sexa. 
 
Jämförelse: Tillgängligheten har fått en drastisk förbättring i överdäckningsförslaget då överdäckningen 
skapar en bra tillgänglighet mellan den östra och västra sidan. I förtätningsförslaget kvarstår faktum att 
E18 är en stor barriär vilket medför att gång- och cykeltrafikanterna är hänvisade till tunnelsystemen. 
Detta är den främsta bidragande faktorn att förtätningsförlaget inte uppnår samma höga värde som 
överdäckningsförslaget. Ytterligare faktorer som har påverkat är att överdäckningsförslaget har ökat 
tillgängligheten för ambulanserna. 



 

Knutpunkten 132

Trygghet      
Dagsläget: Det är mest brist på trygghet och den har därför endast fått en etta. Området upplevs otryggt 
och människor är rädda att bli utsatta för rån och överfall i tunnelsystemen. Tryggheten brister i så väl 
den fysiska utformningen som den psykologiska upplevelsen.  
 
Överdäckningsförslaget: För att skapa en tryggare miljö har Oscarsson tagit bort tunnelsystemen och 
gråheten då dessa var bidragande orsaker till att människor upplevde rädsla. Belysningen har även 
förbättrats i området. Samtidigt har den nya bebyggelsen fönster i bottenplan och entréer är placerade 
utmed gatorna. Området har fått en mer blandad funktion och bostäder har blivit ett nytt element. Detta 
bidrar till att människor rör sig ute på gator och torg även efter kontorens stängningstid. Buller har också 
varit en orsak till att människor känt sig rädda. I överdäckningsförslaget har byggnader placerats längs 
med E18 för att motverka bullret. Det som fortfarande kan upplevas som negativt är att E18 och 
sjukhuset fortfarande är en barriär. Detta har gjort att områdets trygghet har fått en åtta på skalan.  
 
Förtätningsförslaget: Ghasemi har arbetat med liknande element, som att till exempel ordna bättre 
belysning och ha fönster i bottenvåningarna. Dock är tunnelsystemen kvar. I dessa har en bättre 
belysning varit mycket viktigt för att människor skall känna sig trygga. Buskage som kan upplevas 
otrygga efter mörkrets inbrott har tagits bort.  Förtätningsförslaget har en blandad funktion av kontor, 
handel, service och bostäder vilket har medfört att människor nyttjar det urbana rummet under dygnets 
alla timmar. Busstorget är placerat i nära anslutning till sjukhuset då det är mycket liv och rörelse där 
vilket i sin tur skapar trygghet. E18 och tunnelsystemen är fortfarande kvar vilket kan bidra till att 
personer i området fortfarande kan uppleva otrygghet. Förtätningsförslaget har fått en sexa när det gäller 
tryggheten. 
 
Jämförelse: Att överdäckningsförslaget har fått ett bättre värde när det gäller tryggheten har främst att 
göra med att tunnelsystemen är borttagna. Annars har vi arbetat med trygghetsfrågorna på ungefär 
samma sätt genom att planera bort obehagliga moment redan i skisstadiet. Till exempel genom att arbeta 
med belysning, skapa alternativa vägar, fönster i bottenplan, ta bort otäcka buskage i anslutning till 
tvättstugor osv. Trygghet kan inte heller skapas genom att man gör en förändring, det handlar mycket 
om psyket och människors egen uppfattning hur området är och upplevs. Genom att vi har tänkt på 
trygghetsfrågorna redan under skisstadiet har vi kunnat bygga bort onödiga fel som skapar otrygghet.  



 

Knutpunkten 133

Trafiksäkerhet 
Dagsläget: Trafiksäkerheten har fått en sjua. Anledningen är att området är relativt trafiksäkert. En brist 
är att Vendevägen inte har några trottoarer och det är dessutom den genaste vägen att ta sig från 
busstorget till Roslagsbanan. 
 
 
 
 
 
Överdäckningsförslaget: Eftersom området idag har fått ett högt värde har endast små saker gjorts för 
att förbättra trafiksäkerheten. Vendevägen har fått gång- och cykelvägar. Mörbygårdsvägen har fått 
trädplanteringar för att skilja trafikslagen åt. Cirkulationsplatser har använts då de är mer trafiksäkra. 
Överdäckningsförslaget har uppnått en nia när det gäller trafiksäkerheten. 
 
 
 
 
 
Förtätningsförslaget: Gång- och cykelvägar på Vendevägen har införts för att få en säkrare väg för 
fotgängare. Liksom överdäckningsförslaget har trädplanteringar använts för att skapa uppdelning mellan 
fotgängare och bilister. Cirkulationsplatser används då de ger bättre trafikflöden och är mer trafiksäkra. 
Förtätningsförslaget har i och med detta också fått en nia på skalan. 
 
 
 
 
Jämförelse: När det gäller trafiksäkerheten har vi endast förbättrat små detaljer då trafiksäkerheten är 
relativt god redan i dagsläget. I båda förslagen har Vendevägen fått gång- och cykelvägar och vi har 
delat in gaturummen så att det är mer självklart vilket utrymme som är för respektive trafikantgrupp. Att 
förslagen dock fortfarande inte fått högsta betyg beror på att det fortfarande finns en risk att råka ut för 
en olycka även om den är liten.               



 

Knutpunkten 134

Miljöpåverkan 
Dagsläget: Området har fått en trea eftersom biltrafiken är den största miljöboven. Största problemen är 
buller, avgaser och partiklar.  
 
 
 
 
 
 
Överdäckningsförslaget: Detta har främst inriktat sig på att föra in mer grönska i området som samlar 
upp avgaser och renar luften från stoft och partiklar. För att motverka bullret föreslås kontorsbebyggelse 
upprättats längs med E18. Men buller och avgaser från biltrafiken kommer fortfarande att vara ett 
problem. Därför har förslaget endast fått en femma. 
 
 
 
 
 
 
Förtätningsförslaget: Samma lösning som för överdäckningsförslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
Jämförelse: Båda förslagen har skapat en bättre grönstruktur i området då grönskan hjälper till att skapa 
en bättre luftkvalitet. Men miljöproblemen kommer dock inte att försvinna helt och alla miljökvaliteter 
kommer troligen inte heller bli helt uppfyllda. I båda förslagen har dock bullervärdena reducerats och 
tysta sidor har skapats. 



 

Knutpunkten 135

Helhetsperspektiv   
De båda planförslagen innebär en väsentlig höjning av 
kvaliteterna i alla fem aspekterna speciellt tryggheten. Detta 
beror främst på nytillskottet av bostäder vilket ger området en 
mer blandad funktion och fler människor som vistas ute under 
fler timmar av dygnet. Den minsta förändringen som skett är 
trafiksäkerheten som från början var god. Därför har endast 
små förbättringar och förändringar skett genom att bland annat 
dela in gaturummen mellan olika trafikantgrupper. 
 
Planförslagens Värderoser är inte lika spetsiga längre utan har 
fått en allt större yta som har blivit täckt vilket tyder på att 
förslagen fått en hög och jämn kvalitetsnivå i samtliga 
aspekter. 
 
 
Dagsläget                                                                                   Överdäckningen   
 

 
Detta påvisar även att syftet med fördjupningen av 
översiktsplanen är uppfyllt. Planförslagen innebär att 
Knutpunkten blivit integrerat med övriga Danderyd och 
dessutom har utvecklats till en hållbar stadsdel.  
 
Båda förslagen har alltså inneburit en förbättring av kvaliteten. 
Dock skiljer de sig åt då överdäckningsförslaget har fått ett 
högre eller samma värde som förtätningsförslaget. Men det 
finns andra aspekter som räknas in innan beslut tas som till 
exempel ekonomi. Förtätningsförslaget kommer med all 
sannolikhet att kosta mindre men vi anser att de kvaliteter som 
överdäckningsförslaget innebär skall tas med i bedömningen 
innan beslut fattas då överdäckningsförslaget är en mer 
långsiktig investering.    
       
                                                      Förtätningen                                        

                                                     


