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INLEDNING 

Kommunfullmäktige i Solna stad fattade 2018 
beslut om att ta fram en ny detaljplan för utbygg-
naden av Mälarbanan genom Solna. 

Detaljplanen omfattar Mälarbanans utbyggnad 
mellan Sundbybergs station och Tomteboda med 
en intunnling av järnvägsspåret mellan Frösunda-
leden och Nybodagatan. Detaljplanen innehåller 
ca 1000 nya bostäder, två förskolor, kontor och 
lokaler, nya gator, cykelvägar och mötesplatser 
och möjliggör en framtida ny pendeltågsstation 
i Huvudsta. Detaljplanen prövar omfattning, 
placering och utformning av dessa. Målet är att 
öka kapaciteten på Mälarbanan och skapa en mer 
sammanhållen stad, där stadsdelarna Huvudsta 
och Skytteholm möts. För att lyfta fram barns 
och ungas perspektiv i utvecklingen av det nya 
planförslaget har Solna stad tagit fram denna 
barnkonsekvensanalys. 

Vad är en barnkonsekvensanalys?

En barnkonsekvensanalys (BKA) är ett verktyg 
som används för att på ett systematiskt sätt lyfta 
in barns och ungas perspektiv för att kunna till-
godose deras bästa i förändringar av den fysiska 
miljön. En barnkonsekvensanalys ska på kort 
och lång sikt förbättra barns och ungas levnads-
villkor. Den tar utgångspunkt i Barnkonventionen 
och nationella mål om barns behov av utevistel-
se, fysisk aktivitet och lek som är avgörande för 
barns hälsa och utveckling. 

Syfte och mål

Syftet med barnkonsekvensanalysen är att 
synliggöra barn- och ungdomsperspektivet i 
utvecklingen av planförslaget för utbyggnad av 
Mälarbanan genom Solna.  

Målet är att beskriva hur barn använder platsen 
och hur de rör sig i och omkring området idag 
och därefter beskriva planförslagets konsekven-
ser ur dessa aspekter. Målet är också att analy-
sera planförslagets konsekvenser för inflyttande 
barn och se hur den planerade fysiska miljön 
kommer att möta deras behov.

”Man kunde tro att barndomen var den kortaste 
tiden i livet – men det är den inte. Det är den 
längsta. För i barndomen formas man till den 
man är i resten av livet”. 
/Alice Miller, schweizisk barnpsykolog som bl a 
var med och tog fram Barnkonventionen.

Metod och avgränsning

Barnkonsekvensanlysen har tagits fram av AIX 
arkitekter under hösten 2020. Datainsamlingen 
utgår från Barnperspektivet vilket innebär att 
vuxna tolkar barnens perspektiv. 

Geografisk avgränsning

Området som har studerats är planområdet och 
dess närmiljö med fokus på viktiga målpunkter 
för barn och unga i området. Viktiga målpunkter 
är skolor och förskolor, platser för idrotts- och 
fritidsaktiviteter, lekparker och grönområden, 
parker och andra rekreationsmöjligheter. 

Målgrupp
Målgruppen för barnkonsekvensanalysen är de 
barn och unga som påverkas av planförslaget. 
Idag bor inga barn och unga inom planområdet, 
men desto fler barn och unga använder området 
i sin vardag. Till gruppen barn räknas barn och 
ungdomar upp till 18 år.  

Målgrupperna är:

a)  Barn i planområdets närhet idag
b)  Barn som kommer att flytta in i de bostäder-
som ska uppföras inom planområdet 
c)  Alla barn som kommer att vistas i eller i an-
slutning till planområdet när det är färdigbyggt. 

Styrdokument, kommunala planer och kunskaps-
översikt 

Styrande dokument som berör barns behov i den 
fysiska milijön och/eller utredningsområdet har 
kartlagts i studien. För att inhämta information 
om målpunkter i området och röreslemönster 
kopplat till det har kommunala planer och pro-
gram studerats. Litteratur som tar upp allmänna 
beskrivningar om barns fysiska miljö har också 
studerats. 

Platsbesök/Observation

Flera platsbesök inom och kring planområdet har 
genomförts under oktober 2020. Två platsbesök 
på förskolor kombinerat med intervju genomför-
des. En strukturerad observation genomfördes 
med syfte att observera gång- och cykelflöden 
i Skytteholmstråket genom gångtunneln under 
järnvägen. 

Intervjuer

Intervjuer med biträdande rektor för förskolorna 
Huvudsta, Pumpan och Paprikan, samt med  
rektor på förskolan Virvelvinden genomfördes.  
En dialog har också förts med Skytteholms- 
skolan, eftersom en del av barnen där har sin 
skolväg genom planområdet.  
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DOKUMENT & KUNSKAPSÖVERSIKT

Styrdokument

Här sammanfattas ett antal viktiga nationella 
och kommunala dokument som belyser barns 
perspektiv och behov i relation till fysisk plane-
ring.

FN:s barnkonvention 

Barnkonventionen om barns rättigheter antogs 
1989 av FN:s generalförsamling. Det var första 
gången som barns intressen uttryckligen for-
mulerades i form av mänskliga rättigheter i ett 
lagligt bindande dokument. Barnkonventionens 
efterlevnad granskas av FN:s kommitté för barns 
rättigheter och ställer höga krav på de 196  
länder som ratificerat konventionen.Enligt regler-
na ska varje lands regering ta ansvar för barnens 
rättigheter och göra allt de kan för att skydda 
barnen.

Sedan 1990 har Sverige förbundit sig att följa 
barnkonventionen. 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen 
svensk lag. Barnkonventionens syfte är att be-
handla alla barn och unga med respekt och låta 
dem komma till tals oavsett bakgrund. Vid alla 
beslut som rör barn ska i första hand beaktas 
det som bedöms vara barnets bästa. Konventio-
nen är ett viktigt verktyg för att påverka besluts-
fattare att prioritera barn.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla 
tillsammans utgör en helhet. Artiklarna utgör de 
grundläggande och vägledande principer som 
alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör 
barn.  

Exempelvis: 

Barnets bästa ska vara vägledande vid allt besluts- 
fattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga. 

Barn och unga har rätt att framföra sina åsikter och 
få dem beaktade i alla frågor som berör dem. Hänsyn 
ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och 
mognad.

Plan- och bygglagen (PBL)

I PBL finns bestämmelser om planläggning av 
mark, vatten och byggande som ska främja en 
hållbar samhällsutveckling för människorna i  
dagens samhälle och framtida generationer.  
I Plan- och bygglagen finns ett uttalat krav på 
tillräckligt stor friyta för lek och utevistelse 
vid förskolor, fritidshem, skolor, bostäder mm 
(PBL:2010:900) 8 kap 9 §). Behov av lämpliga 
platser för lek uttrycks i PBL som ett allmänt 
intresse. 

Bostadnära natur 
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit 
fram en vägledning för hur kommuner kan säkra 
tillgången till de grönområden som finns nära 
bostäder, den bostadsnära naturen. Boverket  
rekommenderar att bostadsnära natur ska nås 
inom ett avstånd av 300 meter från bostäder.

Solna Stads grönplan

Solna Stads Grönplans innehåller strategier som 
berör barn och ungas tillgång till god utemiljö.
Exempelvis:

- Planera så att alla Solnabor har nära till park och natur

- Ge utrymme för aktiviteter för alla åldrar och förmågor 

- Utveckla parker, natur, torg, gator och platser tillsam-
mans med invånarna.  

Barns fysiska miljö - en kunskapsöversikt

Nedan följer en sammanfattning av relevant 
forskning som rör barn i relation till den fysiska 
miljön. Syftet är att visa på betydelsen av att 
bevara och utveckla miljöer för barns välmående 
samt att planera ur ett barnperspektiv för att 
möta barns behov.    

Lek och lär - allmänt

Leken utgör en grundläggande del av barnens 
uppväxt. När barn leker utvecklar de olika fysiska 
och kommunikativa förmågor och förbättrar även 
sin samarbets- och koncentrationsförmåga.  
Det finns många vetenskapligt framställda studier 
som tyder på att rörelse har ett stort inflytande 
när det gäller resultaten i skolan (Jansson & Klint-
borg Ahlklo 2016, Johan Faskungers 2008).
Naturrika miljöer är särskilt gynnsamma för barns 
lek och lärande. Studier har visat att barn som 
vistas i en variationsrik miljö med natur och 
grönska får bättre inlärnings- och koncentrations-
förmåga än barn som vistas i områden med en 
mindre naturrik miljö och att lek i naturmiljö med 
naturliga material ger mer jämställd lek, t.ex. 
klättring i träd, hoppa på stenar mm (Bergström 
& Tronvik, 2012). Utomshuslek på rymliga och 
gröna gårdar har visat sig ha samband med bättre 
nattsömn, välbefinnande, viktkontroll och koncen-
trationsförmåga hos barnen (Boverket).

Lek och lär - offentliga platser

Offentliga platser kännetecknas av att de är 
tillgängliga för alla vid alla tidpunkter. De kan 
utnyttjas av vem som helst oavsett bakgrund, 
samhällsposition, osv. Barn och ungdomar an-
vänder offentliga platser i större utsträckning än 
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vuxna eftersom de är öppna för alla dygnet runt 
utan kostnad. De utgör ett slags frizoner i förhål-
lande till föräldrahem och skola. Här kan man 
vara och umgås utanför hemmets eller skolans 
sfär. Ungdomarna använder den offentliga miljöns 
olika platser, rum och sammanhang inte bara som 
ställen att vistas på, utan också som platser där 
de kvalificerar sig till vuxenlivet.

Köpcentra, gallerior, idrottsanläggningar, etc, 
utgör möjligheter och frirum att ta i besittning. 
Trots att dessa miljöer är kontrollerade, både vad 
gäller tillgänglighet och användning, kommer de 
även de unga tillgodo. Särskilt vintertid behöver 
ungdomar platser inomhus utanför hemmet eller 
skolans sfär (Lieberg 1994).

Lek och lär - förskolegårdar

Boverket har föreskrifter och allmänna råd 
angående förskolegårdar som omfattar rekom-
mendationer för storlek, placering och utformning 
av friytor. En friyta är ytan som går att leka på 
och som är tillgänglig för barnen. Takterrasser 
har begränsad tillgänglighet och betraktas som 
kompletterande friytor som inte ingår i beräkning 
av friytan. Vid bedömning av om friytan är till-
räckligt stor bör hänsyn tas till både friyta per 
barn och total friyta. Ett rimligt mått på friyta är 
enligt Boverket 40 m2 per barn och den totala 
friytan bör överstiga 3000 m2. På en gård som 
är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp 
få svårt att utveckla lek och socialt samspel på 
ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson, 
Boldemann, o.a. 2009).  
Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet 
eller risk för omfattande slitage går att ordna vari-
erande terräng och vegetationsförhållanden. 

Friytan bör placeras i direkt anslutning till för-
skolan och barnen bör själva kunna ta sig mellan 
byggnaden och friytan. 
Det finns samband mellan friytans kvalitet och 
utevistelse. Ju högre kvalitet en friyta har, i form 
av grönska och väl planerade lekytor, desto mer 
tid spenderar barn utomhus. En spännande och 
utmanande topografi är attraktiv och viktig efter-
som den ger impulser till rörelse och lek. 
Vegetation är en av de viktigaste byggstenarna 
i en levande, föränderlig och rik utemiljö som 
stimulerar lek och bidrar till en god utevistelse.
Solljuset behövs för att bilda D-vitamin, men 
barns hud är känslig och behöver skyddas mot 
alltför mycket ultraviolett strålning. En indikator 
för en solsäker miljö är himmelsvyn.  

Om mer än halva himlen rakt ovanför barnens 
favoritställen täcks av grönska är den ultravioletta 
strålningen lagom. Alla barn och unga ska kunna 
använda och vara delaktiga i utemiljön på försko-
legårdar och skolgårdar (Boverket).

Lek och lär - bostadsgårdar
Barn är de som är mest beroende av bostads-
gården i stadsmiljö eftersom att det är den yta 
där de självständigt kan röra sig och upptäcka sin 
närmiljö (Patricia Barne, 2018, Jansson & Klint-
borg Ahlklo 2016).

Några värderingsgrunder för att bedöma bostads-
gården som återkommer i litteraturen är storlek, 
tillgänglighet, avgränsning och användbarhet.  
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Enligt Boverket är gårdens kapacitet, yta per 
person, avgörande för hur den används och för i 
vilken grad en mångfald av aktiviteter ryms.  
På större gårdar med mycket gemensam yta kan 
flera typer av aktiviteter rymmas samtidigt.  
Det finns inga riktlinjer för hur stor en bostads-
gård ska vara, men studier har visat att storleken 
har stor betydelse för barnens behov av lek och 
rörelse. Ett mått som föreslås är att 50 % av 
kvartersmarken ska utgöras av gård för att fungera 
väl för rekreation och närlek. Det finns uppgift om 
att på gårdar över 1 200 kvadratmeter gemensam 
yta kan flera aktiviteter pågå samtidigt. 
(Kristensson 2007, Spacescape, 2018)

En viktig aspekt som lyfts fram är att bostads-
gården ska vara tydligt avgränsad så att den 
uppfattas tillhörande de boende. Upplevelsen av 
gränser är avgörande för känsla av trygghet och 
tillhörighet. Tydligt inramade eller avgränsade 
gårdar uppfattas i högre grad som en gård av 
boende än öppna eller halvöppna situationer. 
Gårdar som är rumsligt inramade men som sam-
tidigt har stråk genom gården försämrar boendes 
upplevelse av kontroll. Tillhörighet främjar en 
kvarterstillhörighet och gemensamt ansvarstagan-
de som bygger på att gården inte är till för alla. 
Bostadsgården bör utstråla en lugn skyddad miljö 
där barn kan vistas (Boverket, Jönsson 2007, 
Berglund & Jergeby 1998).

En annan viktig aspekt är tillgänglighet.  
Entréer till utemiljön bör finnas direkt från husen. 
Om de saknas upplever de boende inte att gården 
är till för dem (Jönsson, 2007).

Gårdens kvaliteter utifrån dess användbarhet är 
också viktig. Studier har visat att barn framförallt 
föredrar att leka i naturlika miljöer. Gården bör 

kunna brytas ner i olika, intimare rum för avskil-
da lekar och större rum för samling. Gården ska 
fungera för möten, avkoppling och lek. 
(Jönsson 2007). 

Gården bör vara till minst 50 procent solbelyst 
klockan 12 vid tiden för vårdagjämning, för att 
skapa en god vistelsekvalitet (Spacescape).

Rörelsefrihet - trafik
Studier har visat att barn upp till ca 12 års ålder 
inte har förutsättningar för ett trafiksäkert bete-
ende i alla lägen (Trafikverket 2015).  
Barn gör en sak i taget - när de cyklar kon-
centrerar de sig på att trampa och styra vilket 
gör att det ibland kan vara svårt att samtidigt 
uppfatta trafiksituationen. Förmågan att läsa 
trafiksituationen rätt begränsas även av syn- och 
hörselutveckling. Även barns längd påverkar att 
de inte alltid kan läsa trafiksituationer.  
För barn är vägen till skolan inte bara en trans-
portsträcka utan en plats för lek, social interak-
tion och möjlighet att lära känna sin närmiljö. 
Många föräldrar skjutsar sina barn till skolan för 
att de inte anser det trafiksäkert för barnet att 
gå eller cykla. 

Korsningar där barn går över ska vara planskilda 
eller hastighetsäkrade till 30 km/h och komma 
relativt ofta för att vägar inte ska upplevas som 
barriärer och för att undvika att barn genar och 
tar risker. Det ska finnas ett säkert och samman-
hängande nät av gång- och cykelvägar och gator 
för att vägen ska anses säker (Trafikverket 2013 
& 2015, SKL 2013).

Stadsrum som är utformade som ett gemensamt 
utrymme för skyddade och oskyddade trafikanter 
och som ska inbjuda till mänsklig vistelse och 

rörelse är ett koncept som kan medföra attraktivi-
tet i stadsrummet  och främja dess funktion som 
mötesplats. Det är viktigt att sådana stadsrum 
uppfyller ett antal grundläggande funktionskrav 
för att barn ska vara säkra och känna sig säkra. 
Det ska vara lätt att förstå vilka regler som gäller. 
Det ska vara tydligt för alla om fordon får finnas 
på ytorna eller inte. Det ska vara enkelt att förstå 
var gående och cyklister ska befinna sig och 
dessa ytor ska vara tryggt avskiljda från varandra. 
Låg fordonhastighet är viktigt för att öka barns 
säkerhet och trygghet. För barn är en komplicerad 
trafikmiljö ett hinder (Attraktiva stadsrum för alla, 
Shared Space, Trafikverket, 2011).

Rörelsefrihet - trygghet
En viktig aspekt för att utemiljön ska upplevas 
som trygg är att platsen upplevs som omhänder-
tagen. Publika och öppna verksamheter medför 
ökad upplevelse av trygghet. Orienterbarhet och 
god översikt; att kunna hitta och orientera sig i 
den byggda miljön samtidigt som man ser vilka 
som rör sig och vad som rör sig ökar tryggheten. 

Risken att kunna bli instängd på en plats ökar 
otryggheten. Element i utemiljön som kan öka 
tryggheten är t.ex. entréer, fönster och belysning. 
En plats kan kännas trygg på dagtid men otrygg 
på kvällstid, och det kan vara meningsfullt att 
ha alternativa vägar i ljus och mörker (Boverket, 
2010, Huddinge kommun, 2016).

Rörelsefrihet - fysiska och sociala barriärer

En viktig del i barnperspektivet och social håll-
barhet överlag är betydelsen av att verka för en 
inkluderande stadsdel där det finns trygghet och 
tillhörighet både inom stadsdelen och mellan 
olika stadsdelar.
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KARTLÄGGNING AV OMRÅDET 

Detaljplaneområdet  

På bilden nedan visas planområdet i sin helhet. 
Det sträcker sig från Sundbybergs station i väster 
till Solnavägen och Tomteboda i öster. För att 
göra analysen tydligare har vi i barnkonsekven-
sanalysen delat in planområdet i tre delar.

Delområde Väst sträcker sig från Sundbyberg till 
Frösundaleden. Det beskrivs bara översiktligt i 

kartläggningen, då det i dagsläget inte rymmer 
några uppenbara kvaliteter för barn.

Delområde Mitt omfattar området från Frösunda-
leden till intunnlingens planerade tunnelmyn-
ning. Denna del redovisas mer ingående då den i 
stor utsträckning påverkar barns befintliga platser 
och stråk, både idag och i planförslaget. 

Delområde Öst beskrivs liksom Väst också bara 
översiktligt, då inte heller den idag rymmer några 
uppenbara kvaliteter för barn. Dock finns här en 
planskild korsning över järnvägen som idag utgör 
skolväg för många barn.

Först presenteras delområde Väst och Öst och sist 
område Mitt, som analyseras mer fördjupat. 

Planområdet och dess indelning i denna BKA 

PLANOMRÅDET IDAG - ABC  BKA MÄLARBANAN

OMFATTNING OCH INDELNING I A, B OCH C

SUNDBYBERGS
STN

HUVUDSTA
LE

DEN

FR
ÖS

UN
DA

LE
DE

N
SKYTTEHOLM

HUVUDSTA

STORGATAN

HANNEBERG

SOLNAVÄGEN

VÄST

MITT ÖST
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Delområde Väst

Delområde Väst utgörs till största delen av 
spårområdet och omges av Solna Business Park. 
Det består huvudsakligen av ytor för trafik i olika 
nivåer. På båda sidor om spåret är bebyggelsen 
storskalig av industrikaraktär med baksidor  
(parkeringar, lastkajer) mot spåret. 
Landskapet är helt hårdgjort och saknar natur-
mark och grönytor. Inga uppenbara målpunkter 
för barn och ungdomar finns i området.
 
Gångvägnätet följer till största del utmed 
vägnätet. Kopplingarna till och från Sundbybergs 
centrum har bra standard medan övriga stråk och 
tvärförbindelser kan upplevas som mindre orien-
terbara och till viss del underdimensionerande. 
Det finns i dagsläget ingen anledning för cyklister 
eller gående att röra sig längs spårområdet. 
Huvudcykelstråket från Sundbyberg till Solna 
Business Park går i blandtrafik via Svetsar- 
vägen och Englundavägen - en trafikosäker, 
krånglig och otydlig väg som är svår att hitta. 
Gångstråken har generellt bra standard. 

På spårområdets norra sida går Ekenbergsvägen 
på bro över spårområdet och möter områdets 
marknivå i korsningen med Sturegatan. 
Tvärbanan går på en parallell bro och möter 
marknivån vid Svetsarvägen. Under broarna går 
Järnvägsgatan, som gör en U-sväng inom området 
och förbinder Järnvägsgatan med Sturegatan.  
 
Inom planområdet finns också Englundavägen - 
en stickgata från Svetsarvägen som leder in till en 
större parkeringsyta som hör till Arvid Nordquists 
kafferosteri, en 4 våningar hög industribyggnad. 
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Delområde Öst

Delområde Öst motsvarar den östra delen av  
planen. Den omfattar (med undantag av Huvud- 
stagatans bro över järnvägspåren) uteslutande 
spårområde.

Bebyggelsen kring delområdet utgörs av bostads- 
områden från 1950-70-talet samt institutions-
byggnader (polishus och tingsrätt).  
Söder om järnvägen finns Solna Kulturskola, en 
matvarubutik, några mindre restauranger och  
service längs Huvudstagatan. 

På den norra sidan finns Huvudsta torg och ett 
mindre grönområde, Solna Folkets Hus, vårdcen-
tral och en badanläggning samt en del mindre 
restauranger och annan service. 

Övergångar som korsar spårområdet:

1. En bro (Huvudstagatan) mellan östra Huvud- 
sta och Solna.

2. En plankorsning för gående vid Huvudsta torg.

3. En övergång i plan för gång och cykel längst i 
öster över Tomteboda spårområde (en del av ett 
huvudcykelstråk mellan Solna och Bromma).

Inom planområdet finns idag inga målpunkter 
för barn, eftersom denna del enbart omfattas av 
spårområde.  

Plankorsningar och broar är dock vägar till mål-
punkter norr och söder om området.

Utmed spårområdets norra sida går en cykelväg 
som ingår i Huvudcykelstråk 4 mellan Sundby-
nerg och Stockholm. Cykelvägen går under Hu-
vudstabron. På södra sidan finns det utpekade 
Huvudcykelstråk 1 delvis på separerad cykelväg, 
även detta under Huvudstagatans bro. 

PLATSFOTO
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Plankorsning järnväg - gång och cykelväg, Solna. 



10

Delområde Mitt

Bebyggelse och landskap

Området kring järnvägen kännetecknas främst 
av 1960-talets bevarade struktur, med breda 
gaturum, storskaliga byggnader och generösa 
parkområden med storvuxna träd, parkstråk 
avskilda från fordonstrafik och trädplanterade 
gator. De större kommunikationsstråken, järn-
vägen och bilvägarna dominerar och delar 
upp stadslandskapet. Järnvägen sträcker sig i 
östvästlig riktning och är en fysisk barriär genom 
hela planområdet. Järnvägen utgör gränsen mel-
lan stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta. 

Bebyggelsen består av mer eller mindre ren-
odlade bostadsområden, kontors-/ handel-
sområden och fristående förskole-/skolhus. 
Byggnadsvolymerna utgörs av stora fristående 
byggnader i väster. Mot Huvudstagatan 
övergår stadslandskapet till en mer småskalig 
kvartersstruktur.

Det viktigaste landskapssambandet är den långa 
dalgången mellan Skytteholm och Huvudsta-
fältet. Den är ett naturligt parkstråk med 
blandskogspartier som funnits sedan lång tid 
tillbaka och knyter ihop Huvudsta med Huvudsta 
gård och Ulvsundasjön, och är utpekat som det 
viktigaste sociala stråket i området. Allén över 
Huvudstafältet anger rikting och bryter ned det 
storskaliga gröna rummet.
 
Förskolor och skolor

Inom en radie av 500 meter från planområdet 
finns idag ett 20-tal förskolor och 8 grundskolor 
med olika inriktning och storlek. Skytteholmsko-

lan ligger i anslutning till Skytteholmsparken. 
Här finns F-9, grundsärskola och fotbollsprofil. 
Upptagningsområdet för små barn är främst 
Skytteholm och Huvudsta. De lite större skol-
barnen kommer även från Hagalund, där det 

idag endast finns en F-3-skola. Högstadiebarnen 
kommer från hela Stockholm. De flesta går eller 
cyklar, några åker buss eller tunnelbana, några 
skjutsas till/från skolan med bil.

OMRÅDETS GRÄNS

PLANOMRÅDE B IDAG BKA MÄLARBANAN
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Kring Skytteholmsfältet finns flera förskolor. 
Förskolan Virveln ligger strax norr om järnvägen, 
dvs i nära anslutning till planområdet. 

På södra sidan av järnvägen - Huvudstasidan 
finns ett sammanhängande förskole/-skolområde  
som delvis ligger inom planområdet, med  
Huvudsta förskola, förskolorna Pumpan och 
Paprikan samt grundsärskolan Rullen med barn 
från förskoleklass till gymnasium. 
 
Lek och idrott

Området omgärdas av stora grönområden i både 
norr och söder, med gott om plats för idrott, 
rekreation, rörelse och såväl stillsam som vidly-
ftig lek. I anslutning till planområdet finns ett 
rikt utbud av idrottsanläggningar. Både Skytte-
holmsparken och Huvudstafältet erbjuder rika 
möjligheter till lek, rörelse och vistelse i na-
turen. De är målpunkter för barn och ungdomar 
från hela Solna. 

Skytteholmsparken med Skytteholmsfältet och 
Skytteholmsberget (Slaktarbacken) är Solnas
stadspark - en centralt belägen park med  
upplevelser och aktiviteter, tillgänglig för 
stadens alla invånare och besökare. På dess 
grönytor ryms finns flera lekparker, kvartersgård 
med verksamhet för barn, plaskdamm, café, 
utegym, minigolfbana och pulkabacke. 
På Skytteholmsfältet finns också Solnahallen, 
flera fullstora fotbollsplaner, volleybollplan och 
öppen idrottsverksamhet för mellanstadiebarn. 
I eller i direkt anslutning till Skytteholmsparken 
finns flera förskolor och en grundskola som 
nyttjar parken i sin verksamhet. 

Huvudstafältet är en stadsdelspark; en 
grönskande mötesplats med utrymme för lek, 
sällskapslek, picknick och motion. Huvud-
stafältets stora plana grönyta lämpar sig för 
såväl spontanidrott som promenader och bränn-
boll. Här finns både en fullstor och en mindre 
fotbollsplan och en basketplan. På vintern 

spolas skridskois på den lilla planen, där t ex 
Skytteholmsskolans elever idrottar vintertid.

Intill Huvudstafältet finns ett litet lövskogsom-
råde kallat 'Skogen'. I Skogen finns gott om 
plats att klättra, lyfta, bygga och utmana balans 
och fantasi. Kojbyggen skvallrar om rik naturlek 
och fina möjligheter till rekreation.  
I anslutning till Skogen finns den tidigare nämn-
da basketplanen, en pulkabacke och Byparken 
- en bemannad parklek och fritidsgård som i 
intervjuer lyfts fram som en av de mest omtyckta 
platserna i området för både små och stora barn, 
på fritiden såväl som inom förskole- och fritids-
verksamheten. 

Norr om spårområdet ligger lekplatsen Framnäs-
backen, särskilt omtyckt av större förskolebarn. 
Den ligger fint integrerad bland tallar, ekar och 
berghällar och erbjuder både naturlek och lek-
platslek. Andra populära lekparker är Solparken, 

Planområdet, åsen mellan spåren och förskolan (Huvudsta)Planområdet sett västerifrån, från Frösundaleden. 
Industribyggnad söder om spåren. 

Lämningar efter tidigare bebyggelse (Huvudsta)
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Pampasparken, Hanneberg och 4H-gården i 
Augustendal. Förskoleverksamheterna är i vissa 
fall helt beroende av parkerna då de saknar 
förskolegård. 

Fritidsverksamheten, fritidsgårdar, bibliotek

I Skytteholmsfältets parkstuga drivs dagverk-
samhet med korttidstillsyn för barn (12 år och 
uppåt) med funktionsvariationer. Två kvällar i 
veckan har man öppen verksamhet för unga med 
funktionsvariationer.

För mellanstadiebarnen (10-12 år) finns skolans 
fritids för de som är inskrivna där, men också 
den tidigare nämnda öppna verksamheten i 
parkleken och fritidsgården Byparken på vard-
agseftermiddagarna. På uppdrag av Solna stad 
erbjuds "Idrott för alla" på vardageftermiddagar-
na - gratis, rolig och lättillgänglig allsidig fysisk 
verksamhet för 10-12-åringar.

Öppna fritids/ungdomsgårdar där även äldre 
barn (högstadiet, gymnasiet) är välkomna finns 
på ytterligare tre ställen: Hagalundsparken 
(Hagalund), Q-lans fritidsgård (Bergshamra) och 
UngdomsTorget (Bagartorp/Järva).  
För gymnasieungdomar finns också ungkul-
turhuset Black Sheep som slagits ihop med 
Solna ungdomscafé, i Hagalund. Dessutom finns 
KURAGE, en mötesplats för unga med fokus 
på mänskliga rättigheter och psykisk ohälsa, en 
ovärderlig plats för många som inte känner sig 
hemma på fritidsgårdarna.  

Ett bibliotek finns i Solna Centrum. 
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Övrig service för ungdomar

Vid Skytteholmsfältets södra del intill plan- 
området finns café och restaurang. Området lig-
ger mitt emellan Solna, Sundbyberg och Huvud-
sta Centrum med butiker och restauranger. 

Vägar, gator och stråk

Järnvägen, Frösundaleden och Storgatan utgör 
fysiska barriärer där bilen har huvudrollen och 
fotgängares och cyklisters rörelser tvingas till 
omvägar. Vägnätet i området är i princip trafik-
separerat och kopplingarna över och under 
trafiklederna blir mycket viktiga för rörelse-
friheten. Trafiksepareringen ger möjlighet för 
barnen att röra sig friare, kunna gå, cykla och 

"Skogen", en magisk plats (Huvudsta)

springa till och från sina förskolor, skolor, lek 
och fritidsaktiviteter. Stråk frikopplade från ga-
tunätet upplevs dock ibland svårorienterade och 
kan upplevas otrygga att röra sig genom.

Gång- och cykelnätet har en sammanhängande 
struktur med många formella och informella 
gångvägar, stigar och cykelbanor som ofta är 
smala och oseparerade och ibland underdimen-
sionerade. Tillgängligheten mellan gångstråk på 
olika nivåer brister ofta där t ex endast trappor 
finns. I dalgångarnas stora parkområden går 
promenadstråk som sammanbinder bostad-
sområdena. Andra viktiga gång- och cykelstråk 
finns på båda sidor längs med Mälarbanan samt 

längs trafiklederna men är generellt smala och 
otrygga med få målpunkter för gångtrafikanter. 
Grönstrukturens vägnät är ofta ett genare och 
lugnare alternativ som är relativt trafiksäkert och 
framkomligt för oskyddade trafikanter. Huvud-
cykelstråken går ofta genom parker och bostad-
sområden.

Skytteholmstråket är ett välanvänt, livligt stråk 
där man kan ta sig hela vägen från Solna cen-
trum till Huvudsta och bara behöva korsa en 
enda lokalgata. Barn och vuxna använder stråket 
på väg till förskolor, skolor, idrottslektioner, utfly-
kter och fritidsaktiviteter. Större barn kan gå själ-
va och mindre barn har oräkneliga vattenpölar, 

Pulkabacken vid Byparkens parklekLeplats i Skytteholmstråket
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kullar och lekplatser att stanna vid. Gångtunneln 
under Mälarbanan, en välanvänd passage mellan 
Skytteholmsparken och Huvudstafältet, har 
ett jämnt flöde av boende och förbipasserande 
på väg till och från skola, förskola, arbete och 
fritidsaktiviteter. Storgatan passeras via två 
gångtunnlar norr om Huvudsta IP, som beskrivs 
som otrygga. 

Kollektivtrafik

Sundbybergs pendeltågsstation ligger i anslut-
ning till planområdet i väster. 
Tunnelbanestationer finns i Solna C och  
Huvudsta C, norr resp söder om planområdet. 
Flera busslinjer trafikerar Huvudsta och Skytte-
holm och passerar planområdet. Planområdets 
närmaste busshållplats är idag Framnäsbacken, 
som ligger inom planområdet, precis norr om 
gångtunneln. Många skolbarn åker buss eller 
tunnelbana till skolan - med eller utan en vuxen. 
. 
Barns miljö inom planområdet

Barnens miljö inom planområdet har kartlagts 
genom genomgång av tidigare utredningar och 
dokument och flera platsbesök varav ett utfört 
som en strukturerad observation och ett genom 
intervjuer med förskolepersonal och skolperson-
al. Fokus för datainsamlingen var barns möjlig- 
het till lek och lärande inom planområdet och 
rörelsefrihet. 

Inom planområdet dominerar spårområdet med 
sina grässlänter. Järnvägen sträcker sig genom 
planområdet i öst-västlig riktning. I väster korsar 
Frösundaleden planområdet och järnvägen. 
Norr om järnvägen består planområdet av parker-
ingsytor, en cykelbana som ingår i ett av Solnas 

huvudcykelstråk och en iordningställd naturlek-
plats vid Framnäsbacken.  

Söder om järnvägen finns ett vägområde som 
är avstängt för trafik. Här finns en industrihall, 
i övrigt är planområdet obebyggt. Här finns 
också en cykelväg som är en del av ett av Solnas 
huvudcykelstråk samt och del av Huvudstafältet 
med en fullstor konstgräsplan.  
 
Planområdet omfattar också en mindre del av 
förskole-/skolområdets gård, samt ett natu-
rområde som idag fungerar som en avskiljande 
buffertzon för förskole-/skolområdet. En gång- 
och cykelpassage under järnvägen kopplar ihop 
Skytteholmsstråkets norra och södra del.  

Lek och Lär

Lekplatsen Framnäsbacken är en naturlekplats 
med lekutrustning, berg i dagen och äldre träd. 
Lekplatsen är mycket omtyckt och välanvänd av 
barn både på fritiden och inom förskoleverksam-
heten. Även äldre barn trivs här. Framnäsbacken 
ligger fint inplacerad i terrängen med tallar och 
ekar och erbjuder både naturlek och lekplatslek. 
Närmare Frösundaleden finns en grönyta med 
äldre ekar.  

På södra sidan av järnvägen - Huvudstasidan 
finns ett sammanhängande förskole-skolområde 
med Huvudsta förskola, förskolorna Pumpan och 
Paprikan samt grundsärskolan Rullen med barn 
från förskoleklass till gymnasium. Förskole-/skol-
gårdens nordligaste del ingår i planområdet.  

Lekplatsen vid Framnäsbacken
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Det är en liten del som mest består av en slänt 
upp mot gårdens staket, men slänten är en del 
av en trädbevuxen ås – ett grönområde som följer 
planområdets södra del och blir en skyddande 
skärm som bäddar in förskolan mot spårområdet.   
Barnen vistas inte i grönområdet idag, men det 
ramar in förskolans gård och ger gården ett bra 
lokalklimat.  

En befintlig 11-spelsplan (konstgräs) på Huvud-
stafältet ingår också i planområdet.  

I delområdets västra del är marken delvis hård-
gjord. En mindre markparkering, en station för 
källsortering, en gammal husgrund och en gång/
cykelbana finns söder om spåren. 

Rörelsefrihet

Planområdet utgör en nod av kopplingar och 
stråk som leder vidare till målpunkter i an-
slutande stadsdelar. Huvudcykelstråk utmed 
spåren både på den norra och den södra sidan 
ingår i planområdet. 

Tunneln under Mälarbanan är en viktig koppling 
mellan stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta 
och de mer sekundära tunnlarna under Storgatan 
kopplar ihop området österut. Både förskolor, 
grundskolor och gymnasier har elevunderlag från 
respektive andra sidan järnvägen. I intervjuer 
med förskolorna Virvelvinden, Huvudsta, Papri-
kan och Pumpan noterades att gångtunneln ofta 
används som skolväg och väg till förskolan.  
Det framkom också att gångtunneln används 
inom skol-och förskoleverksamheten, för olika 
slags utflykter på andra sidan spårområdet.

Vid platsbesöken bekräftades att gångtunneln 
används flitigt av såväl cyklister som gående. 
Vid det fjärde platsbesöket genomfördes därför 
en strukturerad, icke deltagande observation. 
Tiden för observationen var en kall och klar tors-
dagmorgon, kl 7.55 - 9.05 den 5 nov 2020.  
 
Under observationstiden passerade 536 personer 
genom gångtunneln. 271 personer gick till fots, 
265 personer cyklade. Av dessa var 111 barn 
och ungdomar (29 cyklade och 82 gick/satt i 
barnvagn).

Förskolan Pumpan och Paprikan och slänten mot norr

Gångtunnel under järnvägen. En observation av passerande genomfördes under arbete med BKA



16

PLANFÖRSLAGET

Delområde Väst
En ny stationsbyggnad på bro över järnvägens 
plattformar anläggs med två stationsentréer.  
På den norra sidan om spåren öppnas en ny 
stationsentré i Solna Business Park vid nuvarande 
Englundavägen. Framför denna anläggs en ny 
torgyta som planeras med en s.k. shared space-
lösning med gångfartstrafik. Torget planeras med 
planteringar och sittplatser. Järnvägsgatan och 
Englundavägen kopplas ihop. En ny kontorsbygg-
nad möjliggörs i korsningen Ekenbergsgatan/Järn-
vägsgatan. Byggnaden kan uppföras i tre nivåer; 

4, 6 och 10 våningar. Mot Ekenbergsvägen och 
Tvärbanan kan byggnaden bli som högst. En ny 
gång- och cykelkoppling föreslås för att möjlig-
göra en gen koppling mellan den nya stationsen-
trén och Sturegatan. 

På den södra sidan om spåren öppnas en ny sta-
tionsentré mot Solna strand norr om Swedbanks 
kontorsbyggnad. Framför denna planeras den 
omdragna Ekenbergsvägen till Cirkusgränd. En ny 
busshållplats möjliggör omstigning till stadsbuss. 

Utmed den nya gatan och fastigheten Stenhöga 1 
möjliggörs nya byggnader i långsmala kvarter för 
kontor. Kontoren föreslås länkas till befintlig be-
byggelse i den nedersta våningen. De långsmala 
kvarteren delas av Cirkusgränd. Inom denna del 
av planområdet finns det gamla lokstallet. 

Planförslaget
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Delområde Öst

En ny pendeltågstation tillkommer väster om 
Huvudstabron med stationsentré mot Huvudsta-
bron. Huvudstabrons utformning blir densamma 
som idag. Cykelparkeringar kommer att anordnas 
utanför planområdet. 

Cykelvägen norr om spåren utmed fastigheten 
Albygård inklusive tunneln under Huvudstabron 
flyttas något norrut. Det nya läget för cykelvägen 
hanteras i angränsande pågående detaljplan. 
Cykelkopplingen under bron på den södra si-
dan försvinner och istället hänvisas cyklister till 
Oskarsrogatan. Den befintliga övergången i plan 
över spåren vid Huvudsta Torg stängs. I öster vid 
de nya anslutningsspåren vid Tomteboda stängs 
Hedvigsdalsvägen för biltrafik. För cyklister till-
kommer en plankorsning över spåren. 

Delområde Mitt

Planförslaget innebär att spårområdet som skiljer 
Skytteholm på den norra sidan från Huvudsta på 
den södra sidan överbryggas. Inom den nya stads-
delen medges bostäder, centrumändamål, kontor, 
en förskola, parker och torg. Befintlig bollplan 
ingår i planområdet i syfte att hantera skyfall.
Bebyggelsen organiseras kring intunnlingen av 
järnvägen i 5-6 bostadskvarter och 2-3 kontors-
kvarter. I två av bostadskvarteren inryms förskolor. 
Totalt möjliggörs c:a 1000 nya bostäder.  
 
Området har idag betydande höjdskillnader och 
i och med intunnlingen av järnvägen skapas nya 
höjdskillnader som hanteras med gatulutningar, 
souterrängbyggnader och terrasseringar.  

Bebyggelse

Mot Frösundaleden föreslås två kontorshus.  
Söder om järnvägen planeras fyra klassiska bost-
adskvarter med halvöppna gårdar.  
Norr om järnvägen föreslås två stycken L-forma-
de bostadskvarter och ett kombinerat bostads/
förskolekvarter. Byggnadernas huvudentréer vänds 
mot gatorna och i hörnlägen planeras lokaler med 
glasade fasader för kommersiell verksamhet eller 
bostadskomplement.  
Längst åt öster i stadsdelen föreslås ett stort 
kvarter som sträcker sig över intunnlingen. Inom 
kvarteret möjliggörs både kontor och bostäder.

Stråk och platser

Två gröna stråk ingår i planområdet. Det ena är 
det befintliga Skytteholmstråket mellan Skytte-
holmsfältet och Huvudstafältet. Det andra är 
ett nytt stråk som planeras på överdäckningen i 
öst-västlig riktning – en parkgata. De två stråken 
kopplas ihop i områdets östra del uppe på 
överdäckningen. 

Skytteholmsstråket sträcker sig genom Huvudsta 
och Skytteholm och utgör ett viktigt socialt stråk. 
I och med intunnlingen av järnvägen försvinner 
den befintliga gångpassagen under järnvägen. 

Planförslaget, vy från sydväst
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I planförslagets skapas istället en ny park som 
sluttar upp mot överbyggnaden på den södra 
sidan och på den norra sidan anläggs en bred 
trappa och ett nytt torg. Norr om järnvägen an-
läggs en ny stor allmän trappa och hiss.  
 
Nedanför trappan anläggs en ny torgyta. Den nya 
torgytan ansluter till platsen kring korsningen 
Ankdammsgatan/Framnäsbacken där det idag 
finns busshållplats och restauranger och caféer 
i bostadskvarterens bottenvåningar. Den nya 
torgytan får huvudsakligen funktion som flödest-
org som fångar upp flera olika gångflöden och 
busshållplats.

Ovanpå intunnlingen av järnvägen anläggs en 
ny allmän gata/park – en parkgata. Parkgatans 
stadsrum ramas in av mestadels nya byggnads- 
kvarter och öppnar sig mot bostadsgårdar och det 
anslutande lokalgatunätet. Parkgatan utformas 
som ett grönt stråk med gångytor och sittplatser 
i grönskan. Utmed sidorna anläggs enkelriktade 
angöringsvägar och kantstensparkeringar och 
en gångzon intill byggnaderna. Publika lokaler 
i kvarterens hörnlägen, entréer till bostäder och 
förskola samt balkonger vänds mot parkgatan. 

Gator i området planeras med inslag av publika 
lokaler i bottenvåningar och med träd, samt gång-
och cykelkopplingar. Den nya huvudgatan söder 
om bebyggelsen i öst-västlig riktning utformas 
med brett gaturum med bred möblerbar zon för 
gående på norra sidan, trädplanteringar, kantsten-
sparkering, separerade cykelbanor och utrymme 
för buss.  
Gatan kantas av en tydlig bebyggelsefront åt norr 
med publika lokaler i bottenvåningarna. 

Bostadsgårdar

Bostadsgårdar söder om järnvägen är avgränsade 
av byggnader åt tre håll och öppet åt ett fjärde, 
men även här delvis bebyggda och avgränsade 
av höjdskillnad mot allmän plats. De bostads- 
kvarter som kantar parkgatan har sin öppna 
sida mot parkgatan och bostadsgårdarna länkas 
ihop med parkgatans gaturum. Bostadsgårdarna 
möter parkgatan med en mindre nivåskillnad som 

utformas med trappor, ramper och lägre socklar. I 
kvarteren norr om järnvägen blir bostadsgårdarna 
endast avgränsade åt ett håll. I de två kvarter som 
inrymmer förskola får bostadsgården samsas med 
förskolegård. I ett av dessa kvarter saknas bost-
adsgård på marken, istället utförs gården på tak. 
Bostadsgårdarna förläggs för övrigt ovanpå garage 
på terrassbjälklag och planteras. Viss cykelparker-
ing anordnas på gård, och viss inne i garagen.

Sektion och plan genom sluttande parken från söder, genom överdäckningen och parkgatans gaturum och trappan ned till 
Ankdammsgatan mot norr.
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I Kvarter G, som överbryggar järnvägen möjlig-
görs bostäder men i planförslaget finns ingen 
bostadsgård. I planbeskrivningen anges att det är 
alternativet kontor som dimensionerat kvarteret i 
planförslaget, och bostadsanvändning ska utredas 
i senare planskede, och utformas så att bostads-
gård möjliggörs. Det är dock oklart hur stor den 
blir och vilka kvaliteter den kan komma att få. 

Förskolor 

Den befintliga förskolan Pumpan och Paprikan 
påverkas av planförslaget. Den nordligaste delen 
kommer att tas i anspråk för gata. En mindre 
del av förskolegården försvinner och hela den 
trädbevuxna åsen som kantar förskolegården 
försvinner.  

I kvarter F föreslås en förskola för 6 avdelningar 
i de två nedersta våningarna i kvarterets norra 
byggnader. Förskolegård föreslås anläggas på den 
norra delen av kvarterets gård med en minsta 
friyta om 1000 m2. 

Inom kvarter J planeras förskola tillsammans med 
bostadshus, dels i bottenvåningar och dels i en 
länkad byggnad med endast förskola. Förskolan 
dimensioneras för 6 avdelningar. Förskolegården 
upptar större delen av gården, c:a 2400 m2 och 
behåller naturmarkskaraktären.  

Trafik och rörelse

Kollektivtrafik

Den nya exploateringen kollektivtrafikförsörjs i 
första hand via busstrafik. Stombussar trafiker-
ar Frösundaleden i områdets västra kant och 
lokala busslinjer trafikerar Ankdammsgatan 

direkt norr om området samt Huvudstagatan i 
väster. Bussarna fungerar även som matning till 
närliggande spårtrafk. Lite längre bort men inom 
rimligt gångavstånd finns även spårtrafik i form 
av spårväg, pendeltåg och tunnelbana. Tvärbanan 
har en hållplats vid Solna business park ca 400 
meter nordväst om området, Huvudsta centrums 
tunnelbanestation ligger ca 600 meter söder om 
området och nya Huvudsta station (pendeltåg) 
planeras med entré ca 500 meter österut.  Inom 
1 km från området ligger Solna centrum med tun-
nelbana, tvärbana och bussar samt Sundbybergs 
centrum med regionaltåg och pendeltåg.

Gång 

Gångbanor med en bredd om minst 2,5 meter 
anläggs längs gatorna. Gångnätet kopplar till 
större stråk.

Befintlig tunnel under spårområdet mellan Hu-
vudstafältet och Ankdammsgatan försvinner och 
ersätts av ett nytt stråk över tunneln. Kortaste 
vägen blir det en trappförbindelse ner till Ank-
dammsgatan som kompletteras med en publik 
hiss. En tillgänglighetsanpassad koppling över 
den nya tunneln anläggs ca 200 meter västerut 
via nya lokalgator till Framnäsbacken.

Cykel 

Cykelstråk utmed järnvägens södra sida föreslås 
fortsätta på Storgatan till Huvudstabron för 
att sedan ledas via Oskarsrogatan och gen-
om området till Frösundaleden. Stråket får en 
tydligare koppling till Huvudstabron men blir 
mindre gent genom området. Cykelstråk utmed 
järnvägens norra sida påverkas av planförslaget. 
Tunneln under Huvudstabron kommer att få en 

ny utformning men sträckningen behålls. Tunneln 
under Frösundaleden utgår och stråket går istället 
utmed Frösundaleden och korsar Frösundaleden 
vid Gränsgatan. Lokal cykelinfratruktur komplet-
terar de större stråk som går genom och runt den 
nya exploateringen. Nya lokala kopplingar skapas 
över Huvudstafältet. 
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KONSEKVENSER

Delområde Väst

Planområdet så som det ser ut idag saknar  
uppenbara kvaliteter för barn.

Det nya torget i anslutning till den norra stations- 
entrén innebär ett tillskott av vistelseytor för barn 
och ungdomar. Torget planeras att ramas in av 
träd och innehålla sittplatser samt tydligt bilfria 
ytor. Det kan bli en plats för ungdomar att hänga 
på, och barn kan röra sig i och upptäcka. 

Stadsrum som utformas för att fungera som 
gemensamt utrymme för både skyddade och 
oskyddade trafikanters vistelse och rörelse främjar 
stadsrummet som mötesplats. Det är viktigt att 
det är tydligt var fordon får finnas och inte finnas 
och att det är låg fordonshastighet. För barn är 
en komplicerad trafkmiljö ett hinder. Den körbara 
delen av torget som är en del av den framtida 
Järnvägsgatan/Englundavägen bör utformas så att 
den skapar tydlighet för oskyddade trafikanter. 

Den nya stationsbyggnaden med entréer norr och 
söder om spåren innebär att tillgänglighet till 
kollektivtrafik förbättras i området vilket gynnar 
barn och ungdomar. 

Framkomlighet för gående och cyklister bedöms 
förbättras lokalt inom området i och med den nya 
gatustrukturen med nya gång – och cykelvägar 
med bra standard. Öster om spåret tillkommer 
ett helt nytt stråk utmed spårområdet. P.g.a. nya 
trappor direkt utanför planområdet, i Sundby-
bergs kommun, blir det en omväg för cyklister 
som ska mellan Landsvägen och Solna Business 
Park. 

Trafiksäkerheten förbättras generellt i området på 
grund av att standarden på gång- och cykelbanor 
blir god. För att trafiksäkerheten ska vara tillfred-
ställande också vid övergångar krävs att korsning-
arna utformas med god sikt och övergångställen. 

Tryggheten i delområdet bedöms öka. När 
planförslaget genomförs kommer obefolkade 
platser med otydlighet i trafikslag och tillhörighet 
omvandlas till tydliga gator, stråk och torg. En ny 
stationsbyggnad tillkommer som också inrymmer 
en mindre servicelokal. Hela området kommer att 
få ett större flöde av människor, bli mer orienter-
bart och upplyst. 

Delområde Öst

Planområdet så som det ser ut idag saknar uppen-
bara kvaliteter för barn.

Framkomlighet för gående och cyklister försämras 
i och med att den befintliga övergången i plan 
över spåren vid Huvudsta torg stängs som en 
konsekvens av järnvägsanläggningen. Kopplin-
gen mellan Östra Huvudsta och Solna centrum 
försämras och gående och cykliser får ta en 
omvväg. 

Cykelkopplingen under Huvudstabron på den 
södra sidan försvinner och istället hänvisas 
cyklister till Oskarsrogatan, vilket innebär en 
försämring för cyklister. Gatan under spåren vid 
Tomtaboda stängs och för cyklister tillkommer en 
plankorsning vilket försämrar framkomligheten 
jämfört med idag. 

Den nya pendeltågstationen i Huvudsta innebär 
att tillgänglighet till kollektivtrafik förbättras i 
området vilket gynnar barn och ungdomar. 

Områdets västligaste del med den nya stationen på bro, 
torget och nytt kontorhus

Plankorsningen vid Huvudsta torg
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Delområde Mellan

Barn som berörs av planförslaget är de barn 
som kommer att flytta in och bo i planområdet, 
barn som kommer att gå på någon av områdets 
förskolor, barn som rör sig genom området för att 
nå olika målpunkter – bland annat skolor, samt 
barn som besöker området för att nyttja offentliga 
platser och lokaler.

Lek och lär 

Befintliga kvaliteter avseende barns lek- och 
lärmiljö inom området som försvinner eller 
försämras är i första hand Framnäsbackens 
lekplats och påverkan på förskole/skolområdet 
Pumpan och Paprikan. Övriga ytor inom området 
domineras i dagens situation av spårområdet och 
dess slänter, vägområden och parkeringsytor. Des-
sutom ingår fotbollsplanen på Huvudstafältet som 
inte bedöms påverkas av planförslaget.

Offentliga rum

Den naturliga miljön i Framnäsbackens lekplats  
har kvaliteter som inte ersätts inom planområdet.  

En ny park tillkommer i Skytteholmsstråket. 
Parken sluttar från Huvudstafältet upp mot över- 
däckningen och kantas av nya byggnadskvarter 
med lokaler i bottenvåningarna och huvudentréer 
vända mot parken. Den nya parken kommer att 
få goda solförhållanden. Parken utformas med 
gradänger i fantasifulla former, planteringar med 
blommor, gräsytor, buskar och träd som bildar 

mindre rumsligheter. Lekutrustning anläggs 
utspritt i hela parkområdet. Parken har goda 
förutsättningar för att barn ska finna en intressev-
äckande miljö med möjligheter till många olika 
aktiviteter och med rumsligheter i olika storlek att 
upptäcka och vistas i.  

Den sluttande parken kopplas ihop med parkga-
tan på överdäckningen som också innehåller ett 
grönt stråk med planteringar och sittplatser. Även 
om grönstråket inte är direkt anpassat för barn 
erbjuder de möjlighet för barn att vistas i och kan 
väcka intresse för att undersöka och leka.

Framnäsbackens naturlekplats

Situationsplan över området

A

E
DC

B

F G

HI
J
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Den nya torgytan nedanför den stora trappan 
ansluter till platsen kring korsningen Ankdamms-
gatan/Framnäsbacken. Platsen med befintliga och 
nya funktioner har potential att utvecklas till ett 
grönt och befolkat torg. Nya publika lokaler samt 
en allmänt tillgänglig hiss tillkommer i de nya 
byggnadernas bottenvåningar. Den nya torgytan 
får huvudsakligen funktion som flödestorg som 
fångar upp flera olika gångflöden och busshåll-
plats. 
I stadsrummen tillkommer sittplatser där ung-
domar kan träffas. Planförslaget innebär också ett 
tillskott av uteservering, café och andra publika 
lokaler som kan ge ungdomar tillgång till platser 
också inomhus. Vissa gator får extra breda gång-
banor som möjliggör möblering och större ytor för 
barn att stanna till, klättra och upptäcka. 

Tillskottet av offentliga platser är mycket positivt 
för barns lek och ungdomars möjligheter att hitta 
platser där de kan umgås utanför hemmets och 
skolans sfär.  

Fotbollsplanen på Huvudstafältet kommer sänkas 
1-2 meter under dagens nivå för att kunna sväm-
mas över vid skyfall. Det bedöms inte påverka 
möjlighet till spel, då detta inträffar ytterst sällan. 

Förskolor

De befintliga förskolorna Pumpan och Paprikan 
påverkas av planförslaget. Den nordligaste delen 
kommer att tas i anspråk för gata. En mindre del 
av förskolegården försvinner och hela buffert- 
zonen som består av en trädbevuxen ås och som 
idag skyddar förskolegården mot störningar i form 
av buller och trafik försvinner. Det uppstår en 
höjdskillnad mellan förskolegården och gatan om 

ca 3-4 meter. I planförslaget är gränsen utformad 
med gradänger och lekutrustning på förskolans 
mark, och på gatans mark planeras gångväg, träd 
och cykelbana mellan förskolegård och körbanor. 
Möjlighet till lek och lärande på förskolegården 
kan i och för sig antas förbättras i och med att 

planförslaget skapar nya funktioner för barn.  
Å andra sidan kommer hela miljön att upplevas 
mer utsatt för störningar från omgivningen. 

Två nya förskolor för vardera 120 barn planeras 
inom bostadskvarter J och F. Storleken på försko-

Ovan tv: Pumpan och Paprikan med vit fastighetsgräns, nuvarande förskolegårdsavgränsning i blått och framtida plangräns i 
rött. Ovan th: Åsen som omgärdar förskolegården idag. Nedan: Planering av slänt och gata i gräns mot förskolegård.
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legård bör enligt Boverket vara minst 40 m2 per 
barn och gården bör vara som minst 3000 m2 
oavsett antal barn för att barn ska kunna utveckla 
lek och socialt samspel på ett sätt som motsvarar 
deras behov. 

Förskolgården inom kv J beräknas bli c:a
2000 m2 stor, eller c:a 16,7 m2 per barn. Det 
är hälften så stor som Boverket rekommenderar 
som lämplig yta per barn. Förskolegården inom 
kvarter J ligger till stor del på naturmark vilket är 
gynnsamt för barns lek och lärande, jämställdhet 
och hälsa. Plana ytor för lek blir å andra sidan 
mindre på denna gård. Sol- och skuggförhållan-
dena är goda på förskolegården. Höjdskillnaden 
mot gatan och gatans programmering med träd 
och gångbanor förmildrar störningarna. 

Förskolegården inom kv F beräknas bli c:a    
1000 m2 stor vilket motsvarar 8,3 m2 per barn. 
Det är mindre än en fjärdedel av vad Boverket 
rekommenderar som lämplig yta per barn. Det 
innebär att förskolegårdens yta är för liten i sig 
för barnens behov, och dessutom riskerar den lilla 
ytan att slitage på gården gör att det är svårt att 
ordna varierande terräng och vegetationsförhål-
landen.  

Sol- och skuggförhållandena på förskolegården 
inom Kv F är goda sommartid, men under vår 
och höst blir förskolegården skuggig hela dagen. 
Barn behöver solljus för att bilda D-vitamin. 
Gården ska anläggas på ett terrassbjälklag och 
det innebär sämre förutsättningar för att skapa en 
variationsrik och grönskande miljö.  
 
Ljudmiljön på förskolegårdarna blir tillfredstäl-
lande.

Boendemiljö - bostadsgården

Barn är de som är mest beroende av bostads-
gården eftersom det är den yta som barnen 
fritt kan röra sig till och i för lek och lärande i 
utemiljö. 

Bostadsgårdarna på den södra sidan är olika 
stora, från c:a 1050 m2 i kv C till c:a 2000 m2 i 
kv D. På den norra sidan saknas bostadsgård på 
marken i Kv J; bostadsgård som anläggs på tak 
kan bli c:a 500 m2 stor. I kvarter G möjliggörs 
bostäder men bostadsgård saknas. Som tidig-
are nämnts ska det utredas i nästa planskede 
huruvida det blir ett bostadskvarter eller ej, och 
bostadsgård ska anläggas. Det är oklart till vilken 
storlek och med vilka kvaliteter. Det finns inga 
konkreta riktlinjer för vilken storlek som krävs 
för att gården ska vara tillräckligt stor för barns 
behov av lek och rörelse. Ett mått som förekom-
mer i kunskapsöversikten är att 50 % av kvarters-
marken bör bestå av friyta; i planförslaget är det 
mindre (c:a 30 %) av kvartersmarken som utgörs 
av friyta. En annan uppgift som finns är att det 
krävs minst 1200 m2 för att skapa en multifunk-
tionell yta där flera olika aktiviteter kan pågå. 
Man kan därför dra slutsatsen att ytans storlek 
där barn kan leka och röra sig är mindre än vad 
som vore tillfredställande för att möta barns 
behov inom framförallt kvarter J, men också 
inom kvarter C och kvarter F (som delar yta med 
förskolan). 

För att bostadsgården ska uppfattas som till-
gänglig krävs att det finns entréer till utemiljön 
direkt från husen, vilket det gör förutom i kvarter 
F där två av bostadshusen saknar entré till gården 
och boende behöver gå runt huset via gatan för 
att nå sin gård. 

Det är viktigt att gården är avgränsad så att den 
uppfattas som att den tillhör de boende, ger 
känsla av trygghet, tillhörighet, kvarters- 
gemensamt ansvarstagande och utgör en lugn 
skyddad miljö där barnen kan vistas utan att 
medföra oro hos de vuxna. Gårdarna inom områ-
det är väl avgränsade, genom att de huvudsak-
ligen är omgärdade av byggnader. Där gårdarna 
öppnar sig mot omgivningen är gränsen ändå 
tydlig p.g.a. höjdskillnader som utformas som 
ramper, trappor, kanter och räcken. Undantaget 
är de två bostadskvarteren H och I på norra sidan 
som har helt öppen gemensam gård mot norr som 
bara delvis avgränsas av höjdskillnad.  Ur denna 
aspekt fungerar takterrassen inom kvarter J väl då 
den innebär tydliga gränser. 

Gårdens kvaliteter utifrån användbarhet är viktig. 
Studier visar att barn föredrar att leka i naturlika 
miljöer. Gården bör vidare kunna brytas ner i 
olika stora rum för olika aktiviteter. Det blir viktigt 
att utforma gårdarna så bra som möjligt med 
grönska och möblering/utrustning som inbjuder 
till lek. Förutsättningarna för det kan vara sämre 
när gårdar anläggs på terrassbjälklag. Gårdarna 
får nästan aldrig solljus, endast en mindre del av 
gårdarna under en liten stund på dagen.  

Inom kvarter J kan det vara svårt att anlägga en 
naturlik miljö som som kan brytas ner i mindre 
rum på de på grund av storlek och av begräsning-
ar som en takterrass har. Takterrassen riskerar 
också att få ett sämre lokalklimat, utsatt för väder 
och vind. 

Ljudmiljön på bostadsgårdarna blir tillfredstäl-
lande. 
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Närområdet

Boverket rekommenderar att bostadsnära natur 
ska nås inom ett avstånd av max 300 meter från 
bostaden. Samtliga bostadskvarter kan nå en park 
eller skog med naturlik miljö inom detta avstånd. 
Det finns flera lekplatser i närområdet som kan 
nås inom gångavstånd. Tillgången till idrotts- 
platser är synnerligen god med såväl Skytteholm-
sparken som Huvudstafältet inom gångavstånd. 
Bemannad lekpark finns i Byparken. För äldre 
barn finns också fritidsgårdar, caféer och bibliotek 
i närområdet. 

Rörelsefrihet 

Trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och 
cyklister

Framkomligheten för gående och cyklister försäm-
ras avsevärt av att gc-tunneln stängs. Gångtun-
neln är viktig för många. Under en dryg timme 
observerades över 500 personer varav fler än 100 
barn passera till fots eller med cykel.  
Att gångpassagen under järnvägen försvinner 
påverkar skolvägar och väg till förskolan för 
många barn eftersom det finns flera förskolor och 
skolor både norr och söder om järnvägen. Det 
befintliga är stråket gent och orienterbart genom 
sin raka riktning och visuella koppling genom 
gångpassagen under järnvägen. I planförslaget 
ersätts detta på den norra sidan av trappor och 
hiss, alternativt backe och på den södra sidan av 
backe. 

Trafiksäkerheten för gående som använder 
sluttande parken på södra sidan och trappan på 
järnvägens norra sida påverkas dels av att gående 

på ett tydligare sätt skiljs från cyklister, dels på 
grund av att man kommer att vara tvungen att 
korsa den nya södra huvudgatan. Det är viktigt att 
korsningspunkt för gående utförs med  
hastighetsäkrade övergångställen och god sikt.  
För cyklister kan trafiksäkerheten komma att 
försämras något på grund av att cyklister måste 
korsa den nya huvudgatan och röra sig över de 
enkelriktade körbanorna på parkgatan.  

Det är viktigt också för cyklister att korsning-
spunkter utformas på rätt sätt och cykelvägar har 
god sikt. Trafiksäkerheten i hela området är för 
övrigt avhängigt av hur korsningspunkter kommer 
att utformas. Det är viktigt att övergångar has-
tighetsäkras, framförallt i korsningspunkter där 
många barn passerar; i synnerhet på skolvägar. 

För gående och cyklister påverkas också framkom-
ligheten av att gc-tunnel under Frösundaleden 
försvinner och man tvingas att korsa Frösunda- 
leden i plan. Huvudcykelstråk 1 som går utmed 
järnvägens södra sida påverkas och blir mindre 
gent. Det regionala cykelstråket Sundbyberg-
stråket går idag under järnvägen i gc-tunneln och 
dras om i och med planförslaget, och föreslås gå 
väster om förskole/skolområdet Pumpan och Pa-
prikan på en ny cykelväg, men som ligger utanför 
planområdet. Här hamnar cykelvägen i en backe 
som riskerar att bli väl brant.  

För övrigt bedöms framkomligheten för gående 
och cyklister bli tillfredställande i området, efter-
som gatunätet planeras med separerade gång-
banor och cykelbanor av hög standard.  

Solstudier vårdagjämning
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Trygghet

Tryggheten i området bedöms öka när planförslaget 
genomförs och området kommer att få ett större 
flöde av människor, bli mer orienterbart och  
upplyst. Gångtunnlar uppfattas ofta som otrygga 
att passera på grund av det blir undanskymda 
platser utan flyktvägar. Två av områdets gång- 
tunnlar försvinner i och med planförslaget vilket 
bedöms påverka upplevelse av trygghet positivt. 

Överbrygga barriär

Det är viktigt ur ett barnperspektiv att staden 
hänger ihop och inte delas av barriärer som är 
svåra att överbrygga fysiskt, och ofta också socialt. 
Intunnlingen av järnvägen innebär att den visuella 
kopplingen över järnvägen blir sämre i Skytte-
holmsstråket. Uppförande av planförslagets nya 
stadsdel gör dock att man kan röra sig över järn- 
vägen sömlöst och minskar dess barriärverkan.  
Att gång- och cykelpassagen under järnvägen 
försvinner ökar däremot barriärverkan jämfört med 
idag, men på grund av intunnlingen av järnvägen 
kan inte gång- och cykelpassagen ligga kvar i nu-
varande läge. En eventuell gång- och cykelpassage 
under järnvägen hade legat betydlig djupare, blivit 
längre och fått sämre sikt. 

Kollektivtrafik

Området är idag kollektivtrafikförsörjt med buss 
på Ankdammsgatan och Frösundaleden, samt 
spårtrafik inom gångsvstånd. Inga nya busslin-
jer eller hållplatser planeras inom eller genom 
exploateringen området i detta skede men den 
södra huvudgatan planeras för framtida busstrafik 
och hållplatser. Bristen på lokal busstrafik inom 
området kan innebära problem för människor som 
har svårt att röra längre sträckor, exempelvis barn 
och ungdomar med funktionsnedsättningar.  

Ovan: Framtida gångstråk
Nedan: Framtida cykelstråk

Gångtunneln under järnvägen

Visionsbild trappan från överdäckningen ned till Ank-
dammsgatan
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SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

Lek och lärande

Område Väst

Det nya torget i anslutning till den norra stations- 
entrén kan bli en plats för ungdomar att hän-
ga på, och barn kan röra sig här och upptäcka. 
Torget blir soligt och det bör utformas så att det 
ramas in av träd och innehåller sittplatser samt 
tydligt bilfria ytor. 

Område Mitt

Förskole/skolområdet Pumpan och Paprikan 
kommer att få en negativ påverkan av den nya 
södra huvudgatan framförallt för att den kuperade 
zonen med tät växtlighet som idag skiljer gårdar-
na från omgivningen norrut med bl.a. järnvägen, 
försvinner. Gatan kommer att ligga ett par meter 
högre än de befintliga byggnaderna och gårdar-
na. Höjdskillnaden mot gatan och gatans pro-
grammering med träd och gångbanor förmildrar 
störningarna. Det är viktigt att slänten mot vägen 
utformas så att den blir användbar och uppfat-
tas som självklar för förskoleverksamheten, t.ex. 
gradänger, lekutrustning och vegetation.  

Tillkommande förskolors gårdar storlek är långt 
under vad  Boverket rekommenderar både som 
minsta totalstorlek och minsta yta per barn. Inom 
tätbebyggda områden är det ofta svårt att följa 
Bristen på mark i lägen där människor föredrar 
att bo i stadsmiljön har gjort att förskolegårdar 
som planeras generellt tenderar att minska inom 
tätbebyggda områden. Det ställer krav på om-
givande miljöer och på förskoleverksamheten att 
kompensera för detta. 

Förskolegården inom kvarter F kommer att sakna 
solljus under höst, vinter och vår. Förskolegårdar-
na riskerar att bli otillräckliga för barns behov av 
lek och lärande under förskoletiden. Det finns å 
andra sidan gott om möjligheter i närmiljön att 
nyttja av förskoleverksamheten. 

Naturlekplatsen Framnäsbacken är populär och 
används av förskolebarn och boende. Den ligger 
bland tallar, ekar och berghällar. Lekplatsen 
försvinner i och med planförslaget, och dess 
kvaliteter är svåra att ersätta inom planområdet. 
En mindre lekplats kommer att anläggas i den 
nya sluttande parken söder om intunnlingen. 
Eventuell kompensation för borttagande av 
naturlekplatsen utanför planområdet i anslutning 
till kringliggande naturområden bör ses över.   

Tillgång till grönområden, lekplatser och 
idrottsplatser kring området får sammantaget 
anses som god även efter planförslagets ge-
nomförande och tillkommande parkområden 
innebär positiva tillskott för barn att röra sig i, gå, 
springa, leka, klättra och upptäcka. Det är viktigt 
att parkstråket och sluttande parken i Skyttehol-
mstråket blir grönskande och att lekmiljöerna 
utformas så att de möter barns behov av lek och 
upptäckande. 

För att gatu- och parkmiljöerna ska upplevas som 
trygga och befolkade för bl.a. barn och ungdomar 
att vistas i är det positivt att huvudentréer vänds 
mot dessa och byggnadernas bottenvåningar bör 
utformas transparenta med publika lokaler så 
långst möjligt.  

Platsen/torget vid Ankdammstorget/Framnäs-
backen inklusive gatumiljö, busshållplatser och 
kringliggande bebyggelse kan komma att få ökad 
betydelse som plats för ungdomar att utnyttja.  

Den nya bebyggelsen bör innehålla målpunkter 
för ungdomar i bottenvåningarna. Hur befintliga 
fastigheter utformas med lokaler i bottenvåningar 
och iordningsställande av mark påverkar också om 
platsen blir en levande torgmiljö och målpunkt. 
Tillkommande bostadsgårdar är olika till sin stor-
lek och utformning, vilket innebär att de mot- 
svarar barnens behov i olika grad. Ur ett barnpers-
pektiv kan inte bostadsgårdar helt ersättas av god 
tillgång till närliggande lekplatser och grönom-
råden, eftersom bostadsgården utgör en trygg 
plats för barnen i större utsträckning än allmänna 
ytor. Bostadsgårdens kvaliteter påverkar både 
upplevelsen av att vistas på gården och hur ofta 
man kan ta sig ut. 

Vissa gårdar riskerar att bli för små, framförallt 
gäller det kvarter J som anläggs på takterrass.  
För kvarter F där bostadsgård och förskolegård 
delar på friytan, bör möjlighet till samnyttjande 
ses över så att förskolegården kan nyttjas av 
boende på helger. Om kvarter G ska innehålla 
bostäder, bör hela bebyggelseförslaget ses över så 
att tillräcklig friyta kan skapas för boende barn. 

Bostadsgårdarna anläggs på terrassbjälk-
lag och det är viktigt att säkerställa tekniska 
förutsättningar för att skapa möjlighet för, och 
anlägga grönska. Gård på tak bör iordningstäl-
las så att de blir vind- och bullerskyddade och 
utrustade så att barn kan känna sig hemma och 
finna möjligheter till lek.  
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Rörelsefrihet

Område Väst

Planförslaget innebär att framkomlighet och 
trafiksäkerhet för gående i området förbättras  
genom nya kopplingar och gångstråk. Stationen, 
omformningen av gator och torget gör stadsrum-
men mer omhändertagna, orienterbara, över-
blickbara och befolkade vilket ger ökad trygghet 
i området.  Framkomlighet för cyklister förbättras 
generellt i området, men tillkommande trap-
por vid Ekenbergsvägen tvingar cyklister till en 
omväg. Den körbara delen av torget som är en 
del av den framtida Järnvägsgatan/Englundavä-
gen bör utformas så att den skapar tydlighet för 
oskyddade trafikanter. 

Område Öst

Den nya pendeltågstationen i Huvudsta förbättrar 
tillgång till kollektivtrafik vilket gynnar barn och 
ungdomar. 

Framkomlighet för gående och cyklister försäm-
ras när befintlig plankorsning vid Bangatan över 
spåret försvinner.

Område Mitt

Framkomligheten för cyklister och gående (fram-
förallt gående som har svårt för att gå i trappor) 
försämras avsevärt med anledning av att gång-
passagen under järnvägen försvinner. Att gång-
passagen under järnvägen försvinner påverkar 
också skolvägar och väg till förskolan för många 
barn. Idag är passagen gen och rak och kopplin-
gen mellan norra och södra sidan av järnvägen 

är mycket tydlig. Det nya sättet att röra sig över 
järnvägen blir krångligare, mindre orienterbart 
och gent i detta läge. Gångtunnlar kan å andra 
sidan upplevas som otrygga om det är mörkt ute 
och om stråket inte är befolkat. Den befintliga 
tunneln ligger i ett mycket befolkat stråk, är 
kort och har en fri siktlinje vilket gör att dagens 
förutsättningar för att gående ska uppleva sig 
som trygga när de rör sig här idag ändå är relativt 
är goda. Den befintliga gångtunneln kan i vilket 
fall som helst inte ligga kvar i samma läge och 
med samma utformning när intunnlingen av järn-
vägen genomförs. Alternativet till planförslagets 
övergång har varit en djupare och längre tunnel 
än idag på grund av järnvägens ombyggnad. 

Trafiksäkerhet i korsningspunkter är inte utredd 
i planens samrådskede, och det är viktigt att 
korsningspunkter för gående utförs med has-
tighetsäkrade övergångställen och god sikt, i 
synnerhet vid skolvägar. 

Det regionala cykelstråket Sundbybergsstråket 
planeras att dras förbi förskole/skolområdet 
Pumpan och Paprikan, men den dragningen ingår 
inte i detaljplanen. För att inte riskera att cykel-
stråket klipps av i detta läge bör hela cykelkop-
plingen omfattas av utbyggnaden. Cykelvägen 
i detta läge riskerar att bli väl brant, och ut-
formningen bör utredas så att den blir tillgänglig. 

Trafiksäkerheten i området är avhängigt av hur 
korsningspunkter kommer att utformas. Det är 
viktigt att övergångar hastighetsäkras, framförallt 
i korsningspunkter där många barn passerar; i 
synnerhet på skolvägar. 

För övrigt bedöms framkomligheten förbättras och 
trafiksäkerheten bli tillfredställande för gående 
och cyklister i området eftersom gatunätet plane-
ras med separerade gångbanor och cykelbanor av 
hög standard.  

Bristen på lokal busstrafik inom området kan 
innebära problem för människor som har svårt att 
röra längre sträckor, exempelvis barn och ung-
domar med funktionsnedsättningar.  
Området är idag kollektivtrafikförsörjt med 
busshållplatser på Ankdammsgatan och Frösun-
daleden, samt spårtrafik inom gångavstånd.

Tryggheten i området bedöms öka när planförslag-
et genomförs och området kommer att få ett 
större flöde av människor, bli mer orienterbart och 
upplyst. Gångtunnlar uppfattas ofta som otrygga 
att passera på grund av det blir undanskymda 
platser utan flyktvägar. Två av områdets gångtun-
nlar försvinner i och med planförslaget vilket 
bedöms påverka upplevelse av trygghet positivt. 

Barriärverkan både minskar och ökar.  
Intunnlingen av järnvägen innebär att den visuella 
kopplingen över järnvägen blir sämre i Skytte-
holmsstråket. Utbyggnaden innebär dock att 
man kan röra sig över järnvägen sömlöst och det 
minskar dess barriärverkan. Att gångpassagen un-
der järnvägen försvinner ökar däremot barriärver-
kan jämfört med idag, men på grund av intunnlin-
gen av järnvägen kan inte gångpassagen ligga kvar 
i nuvarande läge. En eventuell gångpassage under 
järnvägen hade legat betydlig djupare och blivit 
längre och fått sämre sikt. 
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