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3
SKISSFÖRSLAG

SKISSFÖRSLAG
I detta avsnitt hanteras de visuella och strukturella
svagheter och problem som identifieras i
stadsbildsanalysen. Tvärbanestråkets utformning
och hållplatsernas placering studeras och dess
betydelse för utvecklingen av studieområdets
offentliga rum beskrivs. En framtidsvision för
studieområdets bebyggelsestruktur, grönstruktur och
kommunikationer skisseras.



36

VISION: ULVSUNDA
Levande stadsdel,
funktionsblandat,
vattennära boende,
stråk som leder någonstans,
strandpromenad,
bra kopplingar till andra stadsdelar och inom området
butiker och service
samlingspunkter och offentliga rum.

FÖRSLAG | VISION
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Kommunikationer
En ny koppling med tunnel under Bällstaån avlastar
de södra delarna av Ulvsundavägen.
Ulvsundavägens södra delar kan byggas om till
boulevard med fler tvärkopplingar som ökar
integrationen mellan de östra och västra delarna. De
utrymmeskrävande planskilda korsningarna vid
Solvalla byggs om för att förbättra strukturen och
frigöra mark för ny kontorsbebyggelse.

Bebyggelse
Stadsdelarna utvecklas och kopplas samman med
hjälp av ny bebyggelse och nya trafiklösningar.
Bebyggelsen struktureras efter tvärbanan, med
tyngdpunkter vid hållplatserna.

Grönstruktur
Den fragmenterade och sparsamma grönstrukturen
i området förstärks och kompletteras. Genom nya
grönytor och gångvägar kopplas de befintliga
grönområdena ihop med varandra, för att skapa en
sammanhållen grönstruktur som möjliggör
promenader och rekreation.
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TVÄRBANANS UTFORMNING
Tvärbanans utbyggnad är en förutsättning för
områdets framtida utveckling. Beroende på vilken
karaktär tvärbanans stråk får och var de framtida
hållplatserna placeras kommer tvärbanans betydelse
för området variera. Nedan utreds effekterna av två
scenarier; tvärbanan som stadsspårväg alternativt
snabbspårväg.

Tvärbanan som stadsspårväg
För en sk ”stadsspårväg” finns två alternativa
utformningar; antingen delad vägbana med övrig
trafik eller egen bana utan staket intill eller i mitten
av gaturummet. Dessa båda lösningar ger gatan
olika karaktär. Med en spårvagn i bilarnas körbana
kan gatan vara relativt smal och ha en
stadsgatekaraktär. En spårvagn på egen bana
parallellt med gatan innebär att gaturummet blir stort,
vilket kan upplevas som en barriär, men om detta
stråk uppfattas som grönt kan det utgöra en visuell
grön lunga i stadsdelen.

Tvärbanan genom Ulvsunda ska fungera som ett
effektivt transportmedel, som knyter samman idag
isolerade stadsdelar, men även som stadsbildande
element. Med ett flertal hållplatser och lägre
hastigheter kan en stadsspårväg genom området bli
ett positivt inslag i gatubilden och utgöra ett attraktivt
gångstråk. För att öka framkomligheten för såväl bilar
som spårvagn kan Tvärbanan ledas genom
Ulvsunda på ett separat spårområde, som är
integrerat med det övriga gaturummet. Denna gata
kan bli områdets nya huvudgata, som knyter
samman verksamhetsområdet i väster med ett
framtida bostadsområde vid Bällstaviken.

I stadsdelarna kring Ulvsundaviken kan
tvärbanestråket bli del av en förändrad struktur, som
förbinder stadsdelarna i nord-sydlig riktning. Detta
kan förändra strukturen i de södra delarna av
Ulvsunda industriområde, som idag är relativt
isolerade.
Längs Karlsbodavägen och i korsningen vid Bällsta
bro är trafikmängderna idag stora och
trafiksituationen komplex, vilket kan göra det svårt
att få in tvärbanan i mitten av vägbanan. En egen
bana, utan staket och med korsningar för att slippa
ytterligare en parallell körbana, borde dock vara
möjlig. Detta ger ett stort gaturum, men mindre
barriäreffekt än med ett inhägnat spårområde.

FÖRSLAG | VISION STADSSPÅRVAGN
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Tvärbanan som snabbspårväg
Om tvärbanan ska fungera som en snabbspårväg
med höga hastigheter måste spårområdet hägnas
in och antalet  korsningar minimeras. Detta påverkar
det visuella intrycket, såväl från spårvagnen som från
de intilliggande fastigheterna, men även gatunätet
och stadsdelarnas kvartersstruktur.

Barriäreffekten av det idag otillgängliga industrispåret
genom Ulvsunda består, vilket bidrar till en mycket
tydlig uppdelning mellan de östra och de västra
delarna av Ulvsunda industriområde. Det är troligt
att industri- och verksamhetslokaler blir kvar väster
om tvärbanan, medan ett nytt bostadsområde kan
växa fram utefter Bällstaån. Ett framtida stråk flyttas
troligen ett steg österut mot Bällstaån. I de södra
delarna av industriområdet är det troligt att dagens
bebyggelse struktur blir oförändrad och att en
hållplats placeras längre söderut vid Ulvsundaviken.
Strax söder och norr om viken kan bostadsområden
växa fram. Barriäreffekten av snabbspårvägen blir
tydlig i dessa områden och de offentliga rummen
riktar sig bort från spårvägen. Längs Karlsbodavägen
mot Sundbybergs centrum går tvärbanan strax öster
om vägen, vilket skär av fastigheterna närmast
Bällstaån från de södra delarna av Mariehäll. Detta
skapar ett behov av lokalgator, vilket ytterligare ökar
det storskaliga gaturummet. Förbi Bromma flygplats
och Solvalla går tvärbanan utefter Ulvsundavägen,
på mark som på grund av skyddsavstånd inte kan
bebyggas. En avskiljd bana i detta läge stör inte
stadsbilden, men hållplatsernas upptagnings-
områden lider av Ulvsundavägens barriäreffekt.

Slutsats
Tvärbanan genom Ulvsunda industriområde bör
formas som en stadsspårväg, då stora ytor i
anslutning till spårvägen kan komma att förändras
och tvärbanan blir ett mycket viktigt element i
stadsdelen. Sträckorna utefter Ulvsundavägen förbi
Bromma flygplats och Solvalla kan utformas för
spårvagnstrafik med högre hastigheter, då sträckan
snarare har karaktär av transportled snarare än
stadsgata och inte heller har potential för att bli något
annat.

FÖRSLAG | VISION SNABBSPÅRVAGN
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Nockebybanan, Äppelviken, Bromma

Tvärbanan, Hammarby sjöstad

SEKTIONER
Beroende på hur spårvagnen placeras i gaturummet
ges gatan olika karaktär. Här visas exempel på
sektioner och bilder från svenska och internationella
spårvagnsgator.

I Hammarby sjöstad ges tvärbanan en huvudroll i
gaturummet, som är utformat som en boulevard.
Spårvagnen går i mitten, flankerad av  trädplanterade
gräsytor. På vardera sidan går enkelriktad trafik, med
utrymme för kantstensparkering. Ytorna för plantering
och parkering bidrar till ett stort gaturum, som måste
korsas i flera steg. Detta orsakar viss barriäreffekt,
trots att spårvägen inte är inhägnad. Utefter delar av
spårvagnsboulevarden finns butiker och
restauranger.

I Äppelviken går Nockebybanan på en separat, delvis
inhägnad bana, parallellt med en lokalgata och en
huvudgata. Gaturummet är stort och relativt öppet,
då intilliggande byggnader håller en låg skala.
Spårvägen utgör en barriär för fotgängare, som
endast kan ta sig över spåren på särskilda
övergångar. Visuellt är spårvagnen en kvalitet i
gaturummet och synliggör  kollektivtrafiksystemets
struktur. Den inhägnade banan gör att spårvagnen
kan hålla höga hastigheter mellan hållplatserna.
Butiker och annan service är koncentrerat till
spårvagnens hållplatslägen.

FÖRSLAG | TVÄRBANAN
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Bilbao, Spanien

I Gröndal delar spårvagnen utrymme med bilarna
och fungerar som en klassisk stadsspårväg. När
spårvagnen stannar vid hållplatserna stoppas
trafiken upp och tvingas vänta. Detta ger en
hastighetsdämpande effekt. Gaturummet är smalt
och slutet, med plats endast för ett fordon i vardera
riktningen samt kantstensparkering längs vissa
avsnitt. Barriäreffekten blir liten och spårvagnen är
en tillgång i gaturummet. Utmed denna sträcka av
Gröndalsvägen har butikerna blomstrat sedan
tvärbanans intåg.

I Bilbao har spårvagnen används vid gestaltningen
av en kajmiljö i ett område under upprustning och
ombyggnad. Spårvagnen går på en separat,
gräsplanterad bana utan avskiljande staket. Med
jämna mellanrum utefter sträckan finns plattbelagda
övergångsställen, där ljus och ljudsignaler varnar för
inkommande spårvagnar. Gräsytan är bred och
delarna närmast vattnet används stundtals som
sittyta av förbipasserande.
Gaturummet blir brett och öppet, med bebyggelse
endast på ena sidan. För fotgängare längs kajen och
på trottoaren utgör det breda gaturummet, med såväl
spårvagn som lokalgata, en viss barriär.

Tvärbanan, Gröndals centrum
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Sektion 1: huvudgata i Ulvsunda industriområde

Sektion 2: Ulvsundavägen med spårvagn

FÖRSLAG | TVÄRBANAN
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Studieområdet har mycket olika karaktär i olika delar,
varför även tvärbanans karaktär bör varieras mellan
olika områden. Genom att utforma vissa sträckor
som "höghastighetssträckor" där tvärbanan kan
köras fort för att göra tvärförbindelsen effektiv, kan
andra sträckor bli del av fotgängarstråk och
huvudgator.

Genom den södra delen av studieområdet går
spårvagnen rakt igenom stadsdelar som omvandlas
och här måste spårvagnen användas som en tillgång
i gaturummet. Genom dessa delar kan tvärbanan
utformas som en stadsspårväg med tätt placerade
hållplatser och låga hastigheter, för att främja service
och boende i en framtida blandstadsdel. För att ändå
få en god framkomlighet får spårvagnen en egen
bana, dock utan staket, för att minska barriäreffekten.
Buller från spårvagnen kan dämpas genom att
spårområdet planteras med gräs.

Sträckningen norrut från Bromma flygplats utefter
Ulvsundavägen kan utformas som
snabbspårvägssträcka, med höga hastigheter på
egen inhägnad bana och glest mellan hållplatserna.
Spårvagnen går här parallellt med en trafikled,
genom ett framtida verksamhetsområde. En
stadspårvägsutformning i detta läge skulle inte tillföra
området så mycket att det motiverar längre restider
på sträckan.

Sektion 1

Sektion 2
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TVÄRBANAN OCH SERVICE
Vid lokalisering av tvärbanehållplatserna är det viktigt
att ha en strategi för områdets framtida utveckling,
för att kunna bedöma behovet av hållplatser i olika
lägen. Tätheten inom hållplatsernas
upptagningsområden kan variera mycket.  Ett ofta
använt mål i tätorter är att medelgångavståndet från
bostäder till hållplatser ska vara högst 200 meter och
att 90-percentilen ska understiga 400 meter.
(Holmberg, Hydén 1996)

Strategiskt placerade hållplatser är attraktiva för
etablering av närservice, något som är mycket
värdefullt i en stadsdel som i stora delar kommer att
domineras av bostäder. Butikslokaler skapar liv i
gatu- och torgrum och kan bidra till såväl ökad
trygghetskänsla som attraktivitet. För att främja
mindre företag kan man i en ny struktur lämna kvar
viss befintlig bebyggelse i hållplatslägen, för att
kunna erbjuda lokaler med lägre hyra än i de
nybyggda husen.

HÅLLPLATSLÄGEN
På kartan illustreras med gult de hållplatslägen som
i december 2003 finns med på SL:s planeringskartor.
De orange lägena är hållplatser som funnits med i
planeringen, men som av en eller annan anledning
diskuteras utgå eller flyttas. Med vita streckade ringar
illustreras alternativa lägen, som skulle kunna ersätta
en eller flera av de nu föreslagna lägena.

Ulvsunda sjöstad
Söder om Ulvsundaviken föreslås en hållplats när
tvärbanan kommer ut ur tunneln. Denna skulle
betjäna främst de områden med ny bebyggelse som
kan växa fram på båtuppläggningsplatserna vid
Ulvsundaviken.
Ett tillskott i form av denna bebyggelse är en
förutsättning för att hållplatsläget ska bli attraktivt för
servicefunktioner etc.

Johannesfred
Den föreslagna hållplatsen i södra delen av Ulvsunda
industriområde ligger inne mellan industrifastigheter
och behöver nya gångstråk i öst-västlig riktning för
att kunna fungera som hållplats. Läget är svårt och
gör att det inte är troligt att den utvecklas till någon
större nod. För en utveckling av en nod i detta läge
krävs stora förändringar och att tvärbanan blir en
tillgång genom området. En snabbspårväg som
snabbt kör genom området på egen bana skapar en
barriär som försvårar utvecklingen av området.
Genom att placera en hållplats här och försöka skapa

FÖRSLAG | TVÄRBANAN
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ett gångstråk utefter tvärbanan från den norra till den
södra delen av Ulvsunda industriområde kan man
uppnå den helhet och de samband stadsdelen idag
saknar.

Ulvsundaviken
Ett alternativ till hållplatsläget mellan
industrifastigheterna är att placera en hållplats nere
vid Ulvsundaviken, som nås från framtida
bostadsområden både norr och söder om viken.
Genom att placera en hållplats i detta läge kan man
spara in ett hållplatsläge, vilket kan vara positivt ur
framkomlighetssynpunkt för tvärbanan. Med detta
alternativ kan man förvänta sig att en omvandling
av industriområdet vid hållplatsläget Johannesfred
blir eftersatt.

Ulvsunda industriområde
Längre norrut i Ulvsunda industriområde finns många
alternativa hållplatsplaceringar. Med tanke på
områdets stora utvecklingspotential bör en eller två
hållplatser anläggas här. En hållplats kan placeras
strax efter tunneln under Norrbyvägen. Detta läge
skulle främja den framtida bebyggelsen på
Carlsbergtomten och möjligtvis bidra till att stärka
de samband som idag är svaga mellan den norra
och den södra delen av industriområdet. Ytterligare
en hållplats bör placeras i anslutning till platsen där
de två linjerna delar på sig, för att möjliggöra byten.
Denna hållplats får ett centralt läge i området, mellan
flygplatsområdet och kajen och kan utvecklas till en
nod och en mötesplats. En hållplats i läget där
spårvagnsgrenarna delar på sig är mycket viktig ur
trafikantsynpunkt. En ansamling av människor
bäddar även för en utveckling av service i denna
punkt. Mellan dessa båda hållplatser kan ett stråk
utvecklas.

Karlsbodavägen-Bällsta strand
Längs Sundbybergsgrenens fortsättning från
avgreningen upp mot Bällsta bro har SL idag inga
planer på ytterligare hållplatser. I en framtid när hela
Ulvsunda industriområde utvecklas och förädlas blir
dock marken på ömse sidor om Karlsbodavägen
attraktiv för en högre exploatering än dagens
byggvaruhandel. En hållplats någonstans längs
Karlsbodavägen vore en styrka för denna del av
området.

Bällsta bro
Den föreslagna hållplatsen strax öster om
Bällstabron kan stärka den nod som redan idag finns
i korsningen Bällstavägen-Karlsbodavägen samt

FÖRSLAG | TVÄRBANAN

stråket in mot Sundbybergs centrum. Läget är mycket
positivt för det bostadsprojekt Sundbybergs stad
arbetar med strax sydost om hållplatsläget. För
tillgängligheten från Mariehäll vore dock en placering
av hållplatsen väster om Bällsta bro bättre.

Sundbybergs station
Därefter fortsätter tvärbanan till Sundbybergs station,
där den får en hållplats i anslutning till den befintliga
pendeltågstationen och busstorget. I denna
kollektivtrafiknod finns idag en del service, som
eventuellt kan utökas när tvärbanan ansluter.

Bromma flygplats
Längs Kistagrenen finns idag två hållplatser
föreslagna vid Bromma flygplats. Den ena är
placerad nära Ulvsundavägen, mitt i ett område som
idag består av småskaliga butiks- och kontorslokaler
av relativt dålig kvalitet. Här finns tidiga planer på en
komplett omdaning med en shoppinggalleria där
tvärbanan integreras i strukturen. Nivåerna i området
gör dock att tvärbanan går på en flera meter hög bro
över Ulvsundavägen och inte landar i marknivå förrän
efter hållplatsläget. En hållplats uppe på en bro, som
möjligtvis kan integreras med ny bebyggelse, är ett
främmande inslag i spårvagnens normala situation
och kräver nogsam detaljutformning. Det kan också
diskuteras huruvida en shoppinggalleria ska
anläggas i detta läge,  i omedelbar närhet av
Sundbybergs centrum och i en central del av
stadsutvecklingsområdet. Samtidigt är platsen
mycket trafikstörd och dåligt utnyttjad idag.

Den andra hållplatsen vid flygplatsområdet är
placerad nära flygplatsterminalen, då tvärbanan kan
bli ett attraktivt alternativ till buss, taxi eller bil för
resenärerna till och från flyget. Vid en nedläggning
av flygverksamheten  kan en verksamhetsnod
skapas här, med nya kontor och butiker i närheten
av hållplatsen.

Solvalla
För hållplatsen vid Solvalla diskuteras två lägen, ett
vid travbanans entré och ett vid Västeråsbanan, där
en bytesstation mellan tvärbana och pendeltåg kan
anläggas. Såväl för Solvallas verksamhet som för
ett nytt bostadsområde i kvarteret Baltic är en
hållplats vid travbanans entré att föredra.
Bytesmöjligheten är dock mycket attraktiv och i det
bullerstörda läget mellan Ulvsundavägen och
Västeråsbanan kan ett verksamhetsområde med
god kollektivtrafiktillgänglighet utvecklas. Då
avståndet mellan hållplatserna är ca 700 meter borde
båda kunna anläggas.
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STRUKTUR
Stadsdelarna i studieområdet upplevs idag som
isolerade öar, åtskiljda av de kraftiga barriärer som
visas i analysen. Den planerade tvärbanans
sträckning genom området kan innebära en chans
att väva ihop stadsdelsområdet till en helhet.

Tvärbanans utbyggnad kan innebära en möjlighet
att starta en utveckling i flera delar av studieområdet.
Läget, nära både Sundbybergs och Solna centrum,
och inte långt från Stockholms stadskärna, är mycket
attraktivt för såväl bostäder som kontor.

I skissförslaget visas områdets stora potential, med
en utbyggd tvärbana och utan de begränsningar som
flygtrafiken innebär.  I de vattennära lägena
domineras området av bostäder, medan trafikstörda
lägen, exempelvis utefter Ulvsundavägen, kan
användas till kontor och andra verksamheter. I
Ulvsunda industriområde kan icke störande
verksamheter och ny bostadsbebyggelse
samexistera. Högkvalitativ industribebyggelse
bevaras och passas in i ett utvidgat rutnät i områdets
östra delar.

Handelsområdet vid Bromma flygplats bevaras och
utvecklas från ett rent externhandelsområde till ett
större stadsdelscentrum. Ombyggda trafiklösningar
vid Ulvsundavägen frigör yta för nya byggnader och
skapar en tydligare trafikmiljö. De överstora
parkeringsytorna vid Solvalla kan minskas och
samutnyttjas mellan kontor och travverksamhet.

I övrigt präglas området av en relativt hög
exploatering som är anpassad efter landskapets
skiftande förutsättningar.

Förstärk potentiella stråk Förstärk potentiella noder Bygg bullerskyddade miljöer Förstärk och skapa gröna
samband

Utnyttja vattenläget
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BEBYGGELSESTRUKTUR
I en stadsdel med brist på offentliga rum, parker och
samlingsplatser skapas en struktur utefter
tvärbanans hållplatser. Hållplatslägena blir de
samlingspunkter, med möjlighet till kommersiell och
kulturell etablering, som stadsdelarna idag saknar.
Genom att utgå från hållplatslägena och de kvaliteter
de olika stadsdelarna har (närhet till vatten och
grönska) samt ta intryck av de stadsstrukturer som
finns i intill iggande områden skapas en ny
stadsstruktur. Huvudsyftet är att skapa goda
boendemiljöer i en struktur som genererar flöden av
folk och möjliggör möten samt ger stadsdelarna en
identitet, "vi ses vid tvärbanehållplatsen!"

Studieområdet innehåller idag ett flertal olika
bebyggelsestrukturer, som i förslaget hanteras på
olika sätt. En gemensam inriktning är att bygga tätt
mot de större vägarna, för att både skärma av buller
och skapa ett stramare gaturum. Mot de naturliga
kvaliteterna som grönska och vatten öppnar
bebyggelsen upp sig. Bostadsbebyggelsen samlas
i största möjliga mån kring gårdar av varierande
storlek, då dessa ger goda boendekvaliteter.

Ulvsunda industriområde
I Ulvsunda industriområde används måtten från den
varierade, småskaliga kvartersstrukturen i västra
delen av industriområdet och tolkas om till
bostadskvarter. De offentliga rum och grönområden
som idag saknas i stadsdelen skapas kring

FÖRSLAG | BEBYGGELSESTRUKTUR
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Sundbybergs centrum.
Rutnätsstad med kvarter
slutna endast mot en eller
två sidor. Lamellhus och
punkthus i rutnätsmönster.
Natur utsparad i form av
parker.

I Johannesfred finns
smalhusstaden, med
byggnader placerade
parallellt, med gavel eller
långsida mot gatan. Inga
gårdsbildningar, naturen når
in mellan husen.

I Ulvsunda industriområde
varierar  kvartersmåtten,
men flertalet är små.
Fullbyggda kvarter med
industribyggnader av
varierande storlek. Ingen
utsparad natur.

I södra Mariehäll finns den
småskaliga villastaden, med
sina fritt placerade hus
utefter slingriga gator. Ett
fåtal naturområden finns
utsparade där terrängen inte
möjliggör bebyggelse.

FÖRSLAG | TYPOLOGIER

tvärbanehållplatsen och utefter kajen vid
Bällstaviken. Högkvalitativa byggnader i strategiska
lägen bevaras och passas in i den nya strukturen.

Norra Mariehäll
På kartan illustreras det vinnande tävlingsförlaget
från Erskine-Tovatt arkitektkontor. Bebyggelsen
samlas kring naturvärdena i områdets centrala delar.
Kvarteren är av bullerskäl slutna mot
Ulvsundavägen, men får en mer öppen struktur mot
ekbacken och Bällstaån.

För att knyta samman Balticprojektet med den
befintliga bebyggelsen i norra Mariehäll föreslås
bostadskvarter på en nuvarande industrifastighet
strax öster om Balticområdet.

Bromma flygplats
I området vid Bromma flygplats kan olika typologier
blandas, mot Ulvsundavägen bidrar strama kvarter
med kontorsbebyggelse till vägens nya
stadsgatekaraktär. Längre västerut löses
kvarterstrukturen upp mot grönområdet.
Flygplatsbyggnaderna med den intilliggande
tvärbanehållplatsen blir samlingspunkten i det nya
området.

Ulvsundaviken
Norr och söder om vattenrummet skisseras en
kvartersstruktur som tydligt riktar sig mot områdets
största kvalitet, vattnet. Bebyggelsen är högre mot
gatorna och trappas ner i skala mot vattnet.

Använd befintlig bebyggelse och utnyttja vattenläget,
exempel från Trondheim, Norge
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GRÖNSTRUKTUR
De gröna ytor som finns i Mariehäll och Ulvsunda
måste stärkas och kopplas ihop med varandra. Idag
är grönstrukturen mycket sparsam och fragmenterad.
I de norra delarna av Mariehäll, på mark som är för
dålig  för att bebyggas, kan ett sammanhängande
parkstråk skapas, från Marabouparken i sydost över
Bällstaån till en eventuell tvärbane-/
pendeltågshållplats i nordost. Bällstaån, som idag
nästan är igenvuxen i denna del, kan breddas och
användas i gestaltningen av parkrummet. Från
Mariehäll kan den eventuella tvärbanehållplatsen vid
Solvalla nås via gångvägar genom parkstråket.
Grönytorna i Mariehäll kan utvecklas och göras mer
tillgängliga, samtidigt som kopplingarna mellan dem
kan stärkas. Solvallaskogen är idag till stor del
ianspråktagen av travbanans verksamhet och
fungerar inte som den närrekreationsyta den skulle
kunna vara. Därför är det viktigt att från framtida
bostadsområden i Baltic och på flygplatsområdet
skapa kopplingar till andra större grönområden.
Exempelvis kan den västra delen av Bromma flygfält
lämnas obebyggd för att stärka det öppna
landskapsrummet i nordvästlig-sydostlig riktning och
länka söderut till de värdefulla rekreationsytor som

finns kring Lillsjön. En utbyggd strandpromenad ger
stora mervärden ur rekreationssynpunkt. Centralt
beläget i Ulvsunda industriområde föreslås en park,
i nära anslutning till tvärbanehållplatsen och en
framtida nod. Tillsammans med en grön gata från
strandpromenaden till flygplatsområdet kan parken
utgöra den grönkoppling i ost-västlig riktning som
idag saknas.
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KOMMUNIKATIONER
Ulvsundavägen är en trafikled som skär genom
studieområdet och som idag utgör en kraftig barriär
för gående och är dåligt integrerad med det övriga
gatunätet. Som en vision i en avlägsen framtid kan
man se en nedgrävd Ulvsundaväg, där det före detta
flygplatsområdet möter Mariehäll och Ulvsunda med
grönområden och bostadsgator. Troligtvis blir dock
Ulvsundavägen kvar i sitt läge i många år än och
utgör en barriär som måste hanteras om områdena
utefter tvärbanan ska bebyggas. En framtida
utbyggnad av bostäder och kontor utefter tvärbanan
bidrar till ökade trafikmängder och för att klara dessa
kan ytterligare en vägkoppling i östlig riktning över
eller under Bällstaån behövas. En stor del av trafiken
norrifrån på Ulvsundavägen kan förväntas svänga
av på denna trafikled och därmed avlasta de södra
delarna av Ulvsundavägen och de trafikplatser och
broar som leder in mot centrum. Denna avlastning
skulle möjliggöra att Ulvsundavägen från  den nya
avfarten och söderut kan göras om till en mer stadslik
gata i form av en boulevard. Sänkta hastigheter och
fler korsningar i samma plan skulle öka integrationen
med de intilliggande stadsdelarna.

En bättre integrerad Ulvsundaväg skulle få stor
betydelse för Ulvsunda industriområde, där såväl den
visuella som den funktionella analysen visar på stora
strukturella brister. Gatorna är få, dåligt integrerade
och utgörs ofta av återvändsgator. I Ulvsunda
industriområde finns flera barriärer, i form av
industrispår, Bällstaån och avspärrade, stora
industritomtytor. Fastigheten Gjutmästaren 6, där
Carlsberg har sin fabrik, utgör nästan halva ytan av
hela industriområdet och bidrar därför till att gatunätet
blir väldigt stormaskigt. Carlsbergs verksamhet
skärmar också av området från Bällstaån, vilket gör
att kajen är otillgänglig för allmänheten från en bit
söder om Bällsta bro ner till Huvudstaledens bro. En
annan gatustruktur i Ulvsunda industriområde, med
kvarter i stället för återvändsgator skulle öka
integrationen såväl inom området som med andra
stadsdelar.

Tvärbanans planerade sträckning genom Ulvsunda
industriområde går på befintligt industrispår mellan
industrifastigheterna och inte i anslutning till någon
gatusträckning. Detta område är idag inte fullt
tillgängligt för allmänheten och är en av områdets

bakgator. Som analyserna visar saknar Ulvsunda
industriområde i stort sett tvärkopplingar i väst-östlig
riktning, vilket är en stor nackdel för tvärbanans
framtida hållplatser. Flera gator och gångvägar måste
tas upp genom de befintliga industrifastigheterna från
Ranhammarsvägen för att göra hållplatserna
lättillgängliga.

Planering för ett nytt bostadsområde i Balticområdet
i norra Mariehäll pågår. Trafikstrukturen från det
vinnande förslaget i arkitekttävlingen har lagts in i
kartan. Denna struktur måste dock kompletteras med
bättre kopplingar till befintliga intilliggande områden,
för att det nya området inte ska bli ännu en isolerad
enklav i studieområdet. Området avgränsas av
Ulvsundavägens barriär i väster och Bällstaån i norr,
varför  kopplingarna till områdena i öster och söder
måste utvecklas. Genom mindre förändringar kan
gatunätet i norra Mariehäll byggas om från en struktur
med återvändsgator till ett integrerat gatunät. Den
gångväg som går från norra Mariehäll över Bällstaån
till Sundbyberg kan byggas ut till en gata, för att skapa
bättre samband mellan Sundbybergssidan och
Stockholmssidan.



54 FÖRSLAG | VISUALISERING

Spårvagnshållplats i Ulvsunda industriområde

Flygfoto med skissförslaget
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ANALYS AV SKISSFÖRSLAGET
Tvärbanans hållplatslägen utgör områdets nya
målpunkter, som kan utvecklas till mer eller mindre
viktiga noder. Mellan dessa och andra målpunkter
kan fotgängarstråk bildas. Ett av områdets viktigaste
fotgängarstråk är strandpromenaden, som även
bidrar till en ökad integration mellan stadsdelarna.
Den nya bron mellan de södra och norra delarna av
Ulvsunda kan utgöra en fortsättning av stråket utefter
vattnet.

För att förbättra integrationen mellan och inom
stadsdelarna formas de nya områdena kring
integrerade gatunät, som kopplas till den befintliga
strukturen. I vissa delar sätter dock terräng och
kraftiga barriärer stopp för nya förbindelser.

Barriäreffekten i Ulvsundavägens södra del minskas
med hjälp av sänkta hastigheter, fler korsningar och
mer fotgängarvänlig utformning. Andra barriärer
kvarstår, som till exempel Ulvsundavägens norra del
och Huvudstabrons fäste. Här måste man arbeta
med medel för att överbrygga den fysiska barriären,
i form av exempelvis tunnlar för fotgängare. Den
visuella barriäreffekten av vägarna är på grund av
nivåskillnader svår att avhjälpa.
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DISKUSSION
Spårvagnslinjer har under de senaste decennierna
blivit ett mycket populärt inslag i stadsplaneringen,
såväl i Sverige som internationellt. Spårvagnen utgör
inte längre endast ett medel för effektiv kollektivtrafik,
utan även ett attraktivt stadsförnyelseelement. Den
ökade populariteten är framförallt ett uttryck för en
strävan efter det ”stadsmässiga”, att återskapa de
gaturum som gick förlorade under den
funktionalistiska erans innerstadssaneringar och
förortsutbyggnad.

I ett flertal europeiska städer har nya spårvagnslinjer
använts som stadsförnyelseelement i nedgångna
innerstadsområden, med mycket goda resultat. I
många av dessa områden har spårvagnen ersatt en
busslinje och tagit utrymme i anspråk från bil- och
busstrafik, vilket även förbättrat gatumiljön för
fotgängare och cyklister. (Hedström 1999) Offentliga
miljöer har rustats upp och vitaliserats av det nya
inslaget i form av spårvagnen. I exempelvis
Strasbourg användes moderna vagnmodeller med
spännande design, som har gjort spårvagnen till en
turistattraktion och gett staden en ny identitet som
spårvagnsstad.

I ytterstadssatsningar som tvärbanan handlar det inte
bara om att använda spårvagnen som
stadsförnyelseelement, utan främst om att skapa nya
kollektivtrafiksamband genom stadsdelar i
halvcentrala lägen med dåliga kopplingar till
omvärlden. Risken med att fokusera på effektiva
kollektivtrafiksamband är att det kan blir för mycket
trafikplanering och för lite integrerande
stadsplanering. För att få maximal nytta av en ny
spårvagnslinje måste en strategisk och samordnad
trafik- och bebyggelseplanering föras. I denna
planering måste man se vilka framtida möjligheter
ett område kan ha och hur spårvagnen kan påverka
dessa.

Eftersom spårvagnen är ett viktigt element i vår
mentala bild av stadsgatan, kan man luras att tro att
en spårvagnslinje automatiskt främjar handel, service
och andra verksamheter som passar väl in i vår tids
blandstadsideal. En spårvagnslinje kan givetvis
stärka en stadsdels handel, men tilltron till
spårvagnens möjligheter att skapa stadsliv i nya
stadsdelar i perifera lägen får inte bli för stor. I många
av 1990-talets och tidiga 2000-talets bostadsprojekt
eftersträvades urbanitet eller stadsmässighet, en
dröm om en utvidgad innerstad med myllrande folkliv.
Men inte ens i innerstaden är alla gator fulla av
aktivitet, utan även där finns stillsamma bakgator.

I nya stadsdelar med spårvagn är det hållplatslägena,
i egenskap av starka målpunkter, som utgör
huvudpunkter för service- och
verksamhetslokalisering. Beroende på det aktuella
områdets läge, täthet, innehåll, övriga målpunkter
och mycket annat kan effekten sedan sprida sig till
andra delar. Under planeringen av dessa stadsdelar
bör ett stråktänkande finnas med, för att försöka
förutse vilka gator som har potential för att bli
huvudstråk och satsa på lokaler för
serviceinrättningar och verksamheter längs dessa.

Vid planeringen av Hammarby sjöstad var tilltron till
tvärbanans attraktivitet och stadsskapande effekter
mycket stor. Tvärbanans stråk är utformat som en
boulevard, som signalerar spårvagnens höga
prioritet. Utefter detta stråk finns butikslokaler i
bottenvåningarna av bostadskvarteren. En del av
verksamheterna i dessa lokaler har problem med
ett för litet kundunderlag, vilket visar att lokaler för
service istället bör koncentreras till hållplatslägen.
Ytterligare ett tecken på att områdets stråk inte
används som man förutsett är att verksamheterna i
lokalerna vid kajen haft mycket stora problem med
för litet kundunderlag.

Sjöstaden är ännu inte färdigbyggd och mycket kan
fortfarande förändras. I Hammarby sjöstad
färdigställdes en stor del av bostäderna innan
tvärbanan kom i trafik, vilket kan ha haft viss effekt
för hur spårvagnsboulevarden används idag. Med
en annan utbyggnadsordning kunde situationen
möjligen sett annorlunda ut.

Att spårvagnen har en speciell betydelse för
människans bild av staden står klart, men vilka andra
fördelar har spårvagnen framför exempelvis bussen?
Miljövänlig. Eldrivna spårvagnar släpper inte ut
avgaser och bullrar ytterst lite, vilket bidrar till ett
bättre lokalklimat än med traditionella bussar.
Snabb. Genom gena linjedragningar förkortas
restiderna med spårvagnen jämfört med
kollektivtrafik i det allmänna gatunätet. Tydlig.
Spårvagnens räls visar tydligt hur trafikstrukturen är
uppbyggd, vilket är en stor fördel framför
busstrafiken, vars linjedragning kan kännas
svårbegriplig. Effektiv. Spårvagnen har också större
kapacitet än bussen, vilket ger en effektivare och
bekvämare kollektivtrafik. Identitetsskapande.
Spårvagnen bidrar i högre grad än bussen till stadens
identitet. Långsiktig. Genom att bygga spårväg visar

kommunen sin långsiktiga intention att satsa på ett
visst område, vilket ger trygghet för näringslivets och
bostadsföretagens investeringar.

Spårvagnens nackdelar är egentligen två; de mycket
stora investeringskostnaderna och den oflexibla
strukturen, som är mycket kostsam att förändra om
behov skulle uppstå. Trots osäkerheten satsas det
dock ofta rejält på spårvagnens infrastruktur. I
tvärbanans fall möjliggjorde spårvagnsnätets
varaktiga karaktär exempelvis satsningar på nya
broar över Mälaren för spårvagn och gång- och
cykeltrafik, som betydligt förbättrade
kommunikationsmöjligheterna mellan de södra och
västra delarna av Stockholms ytterstad. Detta är ett
exempel på hur spårvagnen ges en tydlig dignitet;
att bygga nya broar är stora investeringar som
förmodligen inte skulle gjorts för en busslinje.

Tvärbanan har blivit en stor succé eftersom den fyller
ett stort behov i Stockholms kollektivtrafiksystem.
Den utgör den tvärförbindelse mellan stadens
halvperifera stadsdelar som inte tillgodoses med det
radiella tunnelbanesystemet. I
stadsutvecklingsområdet Mariehäll-Brommafältet-
Ulvsunda kan tvärbanan vara det startskott som
sätter igång en utveckling i delar av området.
Spårvagnen kan vara identitetsskapande i ett område
utan egen positiv identitet och självklara
samlingspunkter. Bromma flygplats är idag ett stort
hinder för fortsatt utveckling, men europeiska
exempel visar att flygplatser med likvärdigt centrala
lägen förr eller senare flyttas längre ut från
stadskärnorna. Detta talar för att flygverksamheten
på Bromma flygplats så småningom läggs ner och
att trafiken flyttas längre ut från stadskärnan.
Tidsperspektivet för detta är dock högst osäkert
eftersom det är en stor politisk fråga. Möjligheten att
använda de ytor som idag ligger under bullergränsen
i koncessionsbeslutet, men utanför den uppmätta
gränsen för 55 dBA bör undersökas, för att på så vis
kunna starta en utveckling i delar av studieområdet
redan innan flygverksamheten avvecklas.

En framtida vision av stadsutvecklingsområdet som
helhet bör finnas med i tankarna vid planeringen av
tvärbanan, så att man inte bygger fast sig i en struktur
som i ett senare skede försvårar eller hindrar en
utveckling.
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