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SAMMANFATTNING
I Stockholms ytterstad orsakar tunnelbanans tydligt
radiella struktur svaga tvärkopplingar mellan
förorterna. Tvärbanan, spårvagnen mellan stadens
södra och västra förorter i det halvcentrala bandet,
är ett framgångsrikt försök att förbättra
tvärförbindelserna i Stockholms kollektivtrafiknät.
Under den fortsatta utbyggnaden av tvärbanan kan
en samordnad kollektivtrafik- och
bebyggelseplanering bidra till att integrera
ytterstadens stadsdelar med varandra.

Mariehäll-Brommafältet-Ulvsunda i nordöstra
Stockholm är ett av 12 stadsutvecklingsområden som
enligt Stockholms översiktsplan från 1999 utgör
stadens framtida utvecklingsresurs för en blandad
och varierad stadsbebyggelse. Idag domineras
området av Bromma flygplats, vars buller förhindrar
nybyggnad av bostäder i stora delar av området.
Tvärbanan, som idag går mellan Sickla och Alvik,
planeras inom kort förlängas norrut i två grenar via
Ulvsunda industriområde och Bromma flygplats.
Tvärbanan kan förväntas förändra mycket i ett
område som idag är dåligt kollektivtrafikförsett. Om
flygverksamheten läggs ner på Bromma flygplats har
området potential för att utvecklas till en attraktiv
ytterstadsdel.

Studieområdet sträcker sig i nord-sydlig riktning längs
Bällstaviken och utgörs idag av en splittrad stadsbygd
som i många delar domineras av industribebyggelse
och tungt trafikerade vägar. Insprängda mellan
mindre grönområden och industriområden finns ett
fåtal bostadsområden. Grönstrukturen i
studieområdet är mycket fragmenterad med få
sammanhängande grönområden. Områdets största
kvalitet är dess läge, som är såväl centralt som
vattennära.

För analysen av studieområdet används två metoder
för stadsbildsanalys, som på olika sätt belyser vilken
betydelse den fysiska strukturen har för hur de
offentliga rummen används. Den ena metoden är
visuell och hämtad från Kevin Lynchs bok ”The image
of the city” och den andra strukturell och bygger på
den rumsliga syntaxanalysen. I den visuella analysen
av studieområdet framträder barriärerna i form av
större vägar och järnvägen mycket tydligt. Dessa
barriärer orsakar dåliga kopplingar mellan
stadsdelarna, något som även framgår tydligt av den
strukturella analysen.

De strukturella och visuella svagheter och problem
som analyserna visar hanteras i ett skissförslag.
Förslaget visar hur området kan utvecklas när
flygverksamheten på Bromma flygplats har lagts ner.
Genom att använda tvärbanan som strukturbildande
element i studieområdet, skapa ett integrerat gatunät
mellan stadsdelarna och minska barriäreffekterna
genom nya trafiklösningar kan de svaga kopplingar
som visas i analysen förbättras.

Tvärbanans betydelse som strukturbildande element
beror på vilken karaktär spårvagnslinjen genom
området får. En snabbspårväg på inhägnad bana
med få hållplatser bildar ytterligare en barriär, medan
en stadsspårväg i gaturummet med tätt placerade
hållplatser utgör en kvalitet i en framtida
blandstadsdel. Studieområdet har mycket olika
karaktär i olika delar, varför tvärbanans kaktär bör
varieras mellan olika områden. Genom Ulvsunda kan
den utformas som en stadsspårväg med tätt
placerade hållplatser och låga hastigheter, för att
främja service och boende i en framtida
blandstadsdel. Sträckningen norrut från Bromma
flygplats utefter Ulvsundavägen kan utformas som
snabbspårvägssträcka, med höga hastigheter på
egen inhägnad bana och glest mellan hållplatserna.

SAMMANFATTNING

Skissförslagets huvudprinciper är att utveckla
områdets potentiella stråk och noder, bygga
bullerskyddade miljöer, ta vara på områdets kvaliteter
samt främja befintliga och framtida grönsamband.
Områdets hållplatslägen är viktiga punkter där
offentliga rum skapas och förutsättningar för
serviceetablering bör främjas. I attraktiva, vattennära
områden kring Ulvsundaviken föreslås attraktiva
bostadskvarter, medan buller- och riskstörda lägen
invid Ulvsundavägen inrymmer renodlade
verksamhetsområden. Handelsområdet vid Bromma
flygplats utvecklas och förtätas med
kontorsbyggnader. I ett senare skede kan
flygplatsområdet utvecklas vidare med
bostadsbebyggelse.

De nya områdena formas kring välintegrerade nät
av gator och gångvägar. I Ulvsunda industriområde
byggs ett modifierat rutnät av gator upp, med ett
flertal tvärkopplingar över Ulvsundavägen och fria
siktlinjer ut över vattnet. Ulvsundavägens södra del
avlastas genom en ny tvärförbindelse i tunnel under
Bällstavägen och vägen ändrar karaktär från trafikled
till boulevard. I de norra delarna av studieområdet
byggs två trafikplatser om för att underlätta
orientering, ändra karaktären på gaturummet och
frigöra yta för ny kontorsbebyggelse. Grönstrukturen
i hela studieområdet utvecklas genom att befintliga
grönområden sparas och kompletteras med parker,
gröna strandpromenader och alléplanterade gator.

Att använda spårvagnslinjer i planeringen har blivit
alltmer populärt och det finns många exempel på
projekt med spårvagn som stadsförnyelseelement.
För att få maximal nytta av en ny spårvagnslinje
måste en strategisk och samordnad trafik- och
bebyggelseplanering föras.
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INLEDNING
Mariehäll-Brommafältet-Ulvsunda är ett av 12
stadsutvecklingsområden som enligt Stockholms
översiktsplan från 1999 utgör stadens framtida
utvecklingsresurs för en blandad och varierad
stadsbebyggelse.  I flera av dessa områden har
utvecklingen gått snabbt och i bl a Liljeholmen och
Hammarby sjöstad är byggandet redan i full gång.
Stadsutvecklingsområdena representerar
översiktsplanens stadsbyggnadsteori, ”att bygga
staden inåt”. De ligger i goda kollektivtrafiklägen och
utgörs av redan exploaterad mark, ofta f d
industrimark som blivit överflödig.

Stadsutvecklingsområdet vid Bromma flygplats utgör
en stor potentiell markreserv den dagen flygtrafiken
läggs ner på Bromma. I dagsläget är dock flygets
framtid oviss, och bullerstörningarna från trafiken gör
att endast mindre delar av de intilliggande områdena
kan bebyggas. Program- och planarbete för både
kontor och bostäder pågår på flera platser i och kring
Mariehäll. I närområdet bygger de båda
grannkommunerna Solna och Sundbyberg  bostäder,
kontor och strandpromenader utmed Bällstaviken
och Bällstaån.

Mariehäll och Ulvsunda  uppfattas idag som något
avsides belägna i Stockholm, då de saknar
spårbunden kollektivtrafik och ligger i utkanten av
kommunen. Stadsdelarna uppfattas idag snarare
som del av Sundbyberg än av Stockholm. Den
kommande tvärbanan kan stärka  kopplingarna till
andra delar av staden.

Problemformulering
Tvärbanan mellan Sickla och Alvik färdigställdes
2002 och har snabbt blivit en mycket populär
tvärförbindelse mellan de västra och de södra
delarna av Stockholm. Nu planerar SL en utbyggnad
norrut i två grenar, en mot Kista och en mot
Sundbyberg och Solna.

En ökad utbyggnad av kollektivtrafiken på tvären
genom Stockholm och dess kranskommuner gör
tidigare svårtillgängliga och lågutnyttjade områden
attraktiva att bebygga. Gamla industriområden, glesa
småhusområden och outnyttjade ytor i bra
kollektivtrafiklägen måste tas tillvara när
Stockholmsregionen ska växa. Utefter tvärbanan kan
ett stråk av ny bebyggelse växa fram, tvärs mot
stadens tidigare utbyggnadsriktningar.

Vad kan tvärbanan innebära för möjligheterna att i
dessa lägen skapa en blandad stadsmiljö och
etableringsmöjligheter för företag av olika slag?

Mariehäll och Ulvsunda är  stadsdelar med många
strukturella problem, men som med tvärbanan får
ett bra kommunikationsläge. Hur kan man i dessa
områden åstadkomma trivsamma boendemiljöer?
Hur kan man ta vara på områdets kvaliteter och
utveckla dessa: grönstrukturen, Bällstaån, närheten
till Sundbyberg, det framtida kommunikationsläget?

INLEDNING
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BAKGRUND
Kommunikationsstråk av olika slag har i alla tider
haft stor betydelse för lokalisering av ny bebyggelse.
Samhällen och städer har vuxit fram längs åar och
vattendrag, vägar och järnvägsspår. Stockholm har
sedan industrialismen fått en tydlig struktur av
spårvagnen och tunnelbanan.

Spårvagn | Europa
Den eldrivna spårvagnen utvecklades under i början
av 1900-talet och trafikerade främst storstädernas
stadskärnor. Några linjer anlades också ut till de
villaförorter som vid sekelskiftet växte fram strax
utanför stadskärnorna. Fram till 1950-talet var
spårvagnen ett vanligt förekommande element i
gatubilden i många europeiska städer, men vid mitten
av 1900-talet påbörjades en våg av nedläggningar.
Detta berodde bland annat på de åldrande
spårvägssystemens kostsamma upprustningsbehov,
men även på den ökade biltrafiken, som krävde allt
mer utrymme i gaturummet. (Hedström 1999)
Spårvagnstrafiken ersattes med busstrafik och i vissa
storstäder byggdes tunnelbana. På 1970-talet
började man dock inse vilka miljöproblem den ökade
bilismen och busstrafiken i städerna medförde och
spårvagnen fick ett nytt uppsving, denna gång
marknadsförd som light rail.

Under 1900-talets sista decennier byggdes nya
spårvagnsförbindelser i flera städer runt om i Europa.
Flertalet av dessa är innerstadslinjer, där man arbetat

med spårvagnen som stadsförnyelseelement,
parallellt med kompletterande bebyggelse och
stadsupprustning, vilket gett mycket goda resultat.
Exempel på städer där spårvagnen har vitaliserat
nedgångna stadsområden är Karlsruhe, Strasbourg
och Freiburg.

Spårvagn | Stockholm
I Stockholm inleddes utbyggnaden av
spårvagnslinjer i innerstaden 1877. Under det tidiga
1900-talet byggdes nätet ut med förortslinjer till de
växande trädgårdsstäderna utanför stadskärnan. När
innerstadssaneringarna påbörjades på 1950-talet
lades många av spårvagnslinjerna i innerstaden ner.
Vid samma tid påbörjades utbyggnaden av
tunnelbanan och flera av förortsspårvägarna
byggdes om för tunnelbanetrafik. Längs
förortsspårvagnarnas och senare tunnelbanans linjer
växte pärlband av förorter fram, ofta skiljda från
varandra av grönkilar som letade sig in mot centrum.
Denna radiella struktur gjorde att tvärförbindelserna
mellan förorterna i många fall blev dåliga. Länge
ansågs busstrafik vara den bästa och mest flexibla
lösningen, men senare väcktes tankarna på att åter
bygga spårbunden kollektivtrafik. I ett försök att
förbättra tvärförbindelserna mellan södra och västra
Stockholm planerade man på 1990-talet en
snabbspårväg från Hammarby sjöstad till Alvik. År
2000 stod den sk Tvärbanan färdig. Behovet av en
permanent tvärförbindelse har visats sig vara mycket

stort och linjen har blivit en succé. Tvärbanan har
bidragit till en vitalisering av tidigare svårtillgängliga
områden, men också till formandet av en ny stadsdel
i Stockholms södra delar. I Hammarby sjöstad har
en stadsmiljö med bostäder och verksamheter vuxit
fram, med tvärbanan och det vattennära läget som
stora kvaliteter. Tvärbanan har även gjort befintliga
bostadsområden mer tillgängliga och attraktiva för
förtätningsprojekt. Ett exempel på detta är ett område
utefter tvärbanan genom Årsta, där ett stort antal nya
bostäder planeras i ett förtätningsprojekt på mark
som förut upptogs av en kraftledning.

Sambandsplanering
Utvecklingen av planeringen i Stockholms ytterstad
har gått från tunnelbanestadens grannskaps-
planering till en sambandsplanering, där man enligt
översiktsplanens direktiv bygger staden inåt och
förtätar i goda kollektivtrafiklägen i stadens
”mellanrum”. Sambandsplaneringen/stråk-
planeringen är uttryck för en vilja att koppla ihop
stadsdelar med varandra, för att skapa den helhet
och de samband, som saknas i funktionalismens
förorter. Tvärbanan möjliggör en samordnad
kollektivtrafik- och bebyggelseplanering som kan
bidra till att integrera ytterstadens stadsdelar med
varandra.
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