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Sammanfattning 

Arbetet syftar till att utforma förslag för ny byggnation av bostäder på centralt 

belägna platser i Stockholm. Utformade förslag visar möjligheter på ny bebyggelse 

på platser där svåra buller och säkerhetsförhållanden råder.  

Sverige har en lång och intressant stadsbyggnadshistoria. Den har genom 

århundraden utformats efter olika typer av ideal som har lett fram till hur dagens 

städer ser ut. Efter miljonprogrammets slut framgick det ganska fort att människor 

var missnöjda med resultatet av hur det formade städerna. Idag arbetar många av 

Sveriges kommuner mot att förtäta sina städer för att skapa en hållbar 

stadsutveckling och reparera den utglesning som skedde mellan 1965-1974.  

I förtätningsprocessen är det viktigt att man ser över de ytor man väljer att bebygga 

och vilken funktion de fyller i dagsläget. Ett stort problem är att det försvinner 

grönytor i stadsbilden för att ge plats åt byggnader. Grönstråk fyller en viktig 

funktion i staden och bidrar till en hållbar stadsutveckling. 

I andra internationella städer kan man se tydliga exempel på möjligheter till 

förtätning. Tokyo, New York och San Francisco är goda exempel på hur tätt en stad 

kan byggas.   

Platserna som arbetet utforskar är två parkeringsplatser samt möjlighet för 

överdäckning av E20/E4. Plats ett ligger på Lilla Essingen intill E20/E4, plats två 

undersöker överdäckningsmöjligheter av Fredhällstunneln och plats tre är en 

parkeringsyta intill färjecentralen på Södermalm. Resultaten presenteras i två och 

tredimensionella illustrationer. 

Arbetet visar att alla tre platser kan bebyggas. Med specifika återgärder skapas 

bostäder på attraktiva platser i centrala delar av Stockholm. Genom att undersöka 

bebyggelse på liknande platser kan bostadsbristen minska. Resultat visas i två och 

tredimensionella illustrationer.    
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Summary 

This report aims to design proposals on central locations in Stockholm. Designed 

proposal demonstrates possibilities of new buildings in places where severe noise and 

safety conditions are of big concerns. 

Sweden has a long and interesting urban history, it has for centuries been designed 

for various kinds of ideals that have led to what today's cities look like. After the 

million programme, it emerged fairly quickly that people were dissatisfied with the 

results of how it shaped the cities. Today, many Swedish municipalities works 

towards densifying their cities to create a sustainable state development and repair 

the urban sprawl that took place between 1965-1974. 

In the densification process of cities, it is important that the areas you choose to build 

on gets carefully examined to what function they fill. A major problem is the 

disappearance of urban green spaces to make way for buildings insted. Green areas 

play an important role in the city and contribute to sustainable urban development. 

 

In other international cities, one can see clear examples of opportunities for 

densification. Tokyo, New York and San Francisco are good examples of how dense 

a city can be built. 

The sites which the report explores are two parking lots and the possibility of 

decking over E20 / E4. The first site is located on Lilla Essingen next to the E20 / E4. 

The seconds site  examines the possibilities of decking over the north end of 

Fredhällstunneln. The third site is a parking space next to the ferry center of 

Södermalm. The results are presented in two and three dimensional illustrations. 

The work shows that all three sites can be built . With specific action attractive 

homes can be created in central parts of Stockholm. By examining buildings in 

similar locations the housing shortage can be reduced. Results appear in two and 

three-dimensional illustrations . 
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Abstract 

Bostadsbristen är ett problem  som sträcker sig över hela landet. Platser för 

bebyggelse i städerna minskar.  Arbetet undersöker tre platser i Stockholm för 

framtida bebyggelse. Rapporten behandlar problem som dycker upp vid förtätning av 

Sveriges storstäder.  

Sverige har en lång historia gällande stadsbyggnad där olika ideal har format 

städerna under åren. Sveriges storstäder begränsas när det gäller platser som behövs 

för framtida bostäder. Nya metoder undersöks för att skapa ny mark att bebygga och 

en av platserna som behandlas i arbetet planeras på en överdäckning. Platserna som 

behandlas i arbetet ligger på Lilla Essingen, överdäckning av Fredhällstunneln och 

östra delen av Södermalm.  

Nyckelord:Stadsplanering, Förtätning, Stockholm, Essingeleden, Farligt gods, 

Överdäckning, Leftover spaces, Buller  
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1. Introduktion 

Två tredjedelar av Sveriges kommuner rapporterar i dagsläget att det är brist 

på bostäder i kommunerna (Hyresgästföreningen, 2016). Värst är det i 

storstadsregionerna och högskoleorterna av flera skäl. Ökat tryck hos 

högskolor, ökad invandring och fler arbetsplatser för att nämna några. Det 

blir allt vanligare att personer får tacka nej till arbete i Stockholm för att de 

inte kan få någon bostad i närheten. Även priserna sätter stopp, äldre 

människor väljer att bo kvar i sina villor för att det faktiskt är billigare än att 

hyra i många fall. Detta leder till att barnfamiljer som letar efter villa får 

bosätta sig i lägenheter istället.  

För att bygga hållbara städer är man idag ense om att utglesningen av våra 

städer måste minska (Kummel, 2006). Om inte, leder det till ökad reslängd, 

ett mer bilberoende samhälle och ökad luftförorening. Men när det kommer 

till att bygga i redan tätbebyggda områden uppstår också problem med plats, 

buller och säkerhet.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Till 2025 är Sverige i behov av 700 000 nya bostäder (Boverket, 2015). I 

dagsläget finns det inte tillräckligt med planerad mark för att uppfylla detta 

behov. Leftover spaces är platser som har blivit över och inte används på 

grund av nedlagda verksamheter, nedlagt spårområde, bullerutsatt eller 

osäkert på grund av farlig transport. Många av ytorna som står tomma inom 

städerna är idag torg, grönstråk och parker. Det är ytor som fyller en viktig 

funktion och ger liv till staden, därför vill man undvika att bygga på sådana 

platser. Arbetet  tittar närmare på ytor som i dagsläget används som 

parkeringsplatser eller inte fyller någon funktion alls. 

“The paradigmatic leftover space is the downtown back alley. Leftover 

spaces such as back lanes and alleys, yards of dilapidated building, or 

simply the spatial pustules between edifices, initially intended for 

landscaping, and later abandoned for lack of finances or interest, are 

urban niches that we avoid. But could.they not hold an opportunity to 

becoming safe places of serendipity and surprise?”(Abraham Akkerman & 

Ariela F.Cornfeld 2009/2010, 33-34) 

Problemet är att ytorna ofta är komplicerade att bebygga på grund av olika 

säkerhetskrav och regler som ställs vid uppförande av bostäder. Vid 

platserna som arbetet utreder råder även extrema förhållanden med 

högtrafikerad väg med tunga fordon. För att motverka att städer utvidgas för 

fort och för att skapa ett hållbart samhälle krävs det att leftover spaces 

exploateras. Det kan givetvis göras på flera olika sätt. 
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1.2 Mål 

Målet med arbetet är att hitta lösningar för bebyggelse på leftover spaces där 

extrema fårhållanden råder i form av buller och säkerhet för att på sikt bidra 

till en mindre bostadsbrist. 

1.3 Syfte 

Syftet är att visa att det går att bebygga leftover spaces, även om det råder 

extrema förhållanden och på så sätt visa att det ytterligare går att förtäta 

städer. 

1.4 Avgränsningar 

I Sverige är bostadsbristen hög. Tittar man närmare på Sveriges storstäder 

syns det tydligt. Bostadsbristen är en bred fråga och innefattar många olika 

aspekter. Inom politiken finns det olika synsätt på hur man kan lösa 

bostadsbristen. Arbetet tar inte hänsyn till den politiska frågan för att arbetet 

inte ska bli för omfattande. Arbetet undersöker leftover spaces. Platser som 

ligger centralt i våra storstäder men inte utnyttjas på grund av att kraven för 

säkerhet och buller anses vara för höga. Arbetet föreslår byggnadsprojekt 

som skulle kunna byggas på dessa platser. Arbetet begränas till tre olika 

platser i Stockholm.  

 Parkering på Lilla essingen, emellan Gamla Brovägen och E20/E4.  

 Överdäckning av Fredhällstunneln.  

 Grusparkering vid Färjcentralen, nedanför Folkungagatan. 

Se objektbeskrivning kapitel 3. 

Arbetet har valts att begränsas till dessa tre platser för att de är extrema 

platser där höga krav ställs. Platserna är bra representanter för leftover 

spaces, där det i många fall råder liknande förhållanden. Att nyttja dessa 

platser eller liknande platser bidrar till att våra städer förtätas istället för att 

städerna utvidgas för fort. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Följande kapitel beskriver hur Sveriges stadsplanering har utvecklats genom 

åren och vilka regler och riktlinjer som gäller vid utförande av bebyggelse 

vid utvalda platser. 

2.1 Bostadsbristen 

Enligt boverket är bostadsbristen i dag stor (Boverket, 2015). 

Bostadsbyggandet minskade drastiskt efter miljonprogrammet då man för 

stunden hade löst bostadsbristen som rådde under stora delar av 1900-talet. 

Det byggdes så många lägenheter att det slutade med att fler stod tomma 

under en period. Men efter att miljonprogrammet trappades ned under 70-

talet minskade bostadsbyggandet drastiskt och återigen har en bostadsbrist 

smugit sig på det svenska samhället.  

Boverket gick i slutet av 2015 ut med att det behövs 700 000 nya bostäder 

till 2025 vilket är en ökning från föregående prognos med 110 000 bostäder 

(Boverket, 2015). Det innebär att det minst måste byggas ca 78 000 bostäder 

varje år fram till 2025. Vid början av millenniumskiftet skedde en ökning i 

bostadsbyggandet det gick från att byggas ca 12 000 bostäder till ca 30 000. 

När finanskrisen slog till 2008 skedde en minskning till ca 20 000, som höll 

i sig fram till 2013 då byggandet återigen ökade. I fjol byggdes det ca 

45 000 bostäder, alltså måste bostadsbyggandet öka ytterligare.  

Bostadsbristen är ett probelm över hela landet (Hyresgästföreningen, 2016). 

Undersökningar visar att 94% av Sveriges befolkning bor i en kommun där 

det råder bostadsbrist se Figur 1. Störst är det i storstäderna dit flest 

människor väljer att flytta idag. Barnfödelsen är även den störst i storstäder 

vilket bidrar till ökad bostadsbrist. Bostadsbristen leder till fler problem, 

välfärden kan påverkas då folk som arbetar inom till exempel vården inte 

hittar lämpliga bostäder. 
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Figur 1 Diagram över kommunernas bedömming av läget på bostadsmarknaden 2016 

2.2. Hållbar stadsutveckling 

För att skapa en hållbar stadsutveckling talas det mycket om att förtäta 

städerna. Enligt (Boverket, 2010) finns det fem återkommande teman. 

 

” Helhetssyn; att se områdesförnyelse som en del i den 

övergripande stadsutvecklingen och att kombinera fysiska och 

sociala åtgärder  

 

Variation; att åstadkomma större variation när det gäller 

funktioner,  

boendeformer och gestaltning 

  

Samband; att länka samman olika delar av staden 

 

Identitet; att skapa förutsättningar för en positiv identifiering med 

sitt bostadsområde och ge detta en tydligare och mer positiv identitet 

utåt 

 

Inflytande och samverkan; att all områdesförnyelse behöver utgå 

från dem som bor i området och genomföras i samverkan mellan 

berörda aktörer. ” 
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Att ha ett helhetsperspektiv är av stor vikt (Boverket, 2010). Att göra redan 

befintliga bostadsområden mer attraktiva och hitta ytor som knyter ihop 

stadsdelarna med varandra och skapar en god miljö att vistas och skapar ett 

bättre helhetsperspektiv. Att skapa en miljö där många vistas stora delar av 

dygnet ger en ökad säkerhet.  

Bilen har i många år påverkat stadsplaneringen (Rosqvist, 2012). Den är den 

största orsaken till att städer under en längre period har utglesats. I och med 

utglesningen ökar även behovet av bilen som färdmedel. Städerna får stora 

konsekvenser på grund av bilen. Den medför 70% av städernas 

luftföroreningar.  

2.2.1 Trender i befolkningstillväxt 

De senaste 40 åren har befolkningsmängden i glesortskommuner minskat 

med 20 procent se Tabell 1 Förändring av befolkningsmängd i olika kommuntyper. 

Samtidigt har det skett en befolkningstillväxt i både storstäder och 

förortskommuner.  

 
Tabell 1 Förändring av befolkningsmängd i olika kommuntyper. 

Typ av ort Förändring i befolkningsmängd 

Förortskommuner +70% 

Storstäder +20% 

Glesortskommuner -20% 

Det blir allt fler som bostätter sig i storstäder eller i närheten. (Boverket, 

2012) 

2.2.2 Internationella städer 

Tokyo är idag väldens största stad med 38 miljoner invånare. På tiondeplats 

ligger New York med med 18,6 miljoner invånare (Muggeridge, 2015). En 

studie visar att Central Park i New York bidrar till en bättre social 

sammanhållning. För att en grön park inom städer ska fungera ställer det 

krav på utformningen av dessa. Ett urbant grönområde som har utformats för 

att uppfylla behov för olika kulturer underlätttar för sociala möten 

(Panagoloulos, et al., 2015). I Japan bor 40 procent av befolkningen på en 

procent av den totala markytan (Sveriges ambassad, Tokyo, 2008). 
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2.3  Stadsplanering 

Stockholm, Viborg och Kalmar planerades till en början innanför murar 

(Lundevall, 2006). Den första stadsmuren restes under den senare hälften av 

1200-talet. Murarna omringade staden och fungerade som försvar mot 

eventuella krigsattacker. Under 1300-talet började städerna planeras utanför 

murarna som då miste sin försvarsroll för staden se Figur 2. Gamla stan i 

Stockholm har ett oregelbundet gatunät som tyder på att man försökte 

planera stadens mark maximalt. Husen anpassades efter marken vilket 

bidrog till de oregelbundna kvarteren. Stadsplaneringen präglades i sitt 

tidiga skede av fruktan för bränder. Det var till stor del på grund av den 

överhängande brandrisken som byggnader började uppföras i sten istället för 

trä. I många städer har en stor del av staden brunnit ned genom 

århundradena.  

 

Figur 2: Karta som visar hur Stockholm har växt ur tidigare stadsmurar. 

På 1600-talet upphörde uppförandet av det oregelbundna gatunätet och 

övergick till ett striktare rutnätssystem (Lundevall, 2006).  Det strikta och 

hårddragna rutnätssystemet höll i sig fram till början av 1900-talet då några 

unga arkitekter och ingenjörer, med inspiration tagen från Österike, 

förespråkade mer organisk stadsplanering.   

Under modernismens storhetstid strävade man efter idealet att göra städerna 

funktionsuppdelade, att bostäder och verksamheter uppfördes på olika håll 

(Stockholmshem, 2016). En tredjedel av bostäderna som uppfördes under 

miljonprogrammet var villor, ett ideal där människor ville bo mer privat.  
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Reaktionen på det idealet har idag lett till dagens stadsplanering där 

förtätning pågår i många städer och att det eftersträvas variation i 

stadsbyggandet (Boverket, 2010). Variation innebär att allt från olika typer 

av bostäder, verksamheter och mötesplatser planeras inom samma kvarter. 

Variation av olika funktioner på byggnader i närheten av varandra skapar 

ökad rörelse av människor som vistas där.  

Det finns bevis som pekar på att grönområden minskar i  

förtätningsprocessen som pågår världen över (Haaland & Konijendijk van 

den Bosh, 2015) . Denna utveckling syns tydligast i snabbt växande städer. I 

Stockholm pågår en betydande tillväxt och förtätning. Det innebär att risker 

för att grönområden inom staden kommer att minska, framförallt små 

informella grönområden mellan byggnadernas hållrum (Kaczorowska, et al., 

2015). 

2.3.1 Utglesning 

Nyurbanismen (New Urbanism) är en reaktion på det sprawl som skedde 

under 1900-talets senare hälft. Att sprawla innebär att ta plats, här syftar det 

till hur stadsplaneringen kom att vidga städerna till ytan. Mellan 1945-1990 

ökade antalet invånare i Göteborg med 54 procent. Detta ledde till att 

Göteborg blev sex gånger så stort till ytan. Det visar på ett tydligt exempel 

hur en stad sprawlar och inte växer proportionerligt med 

befolkningsmängden (Klingberg, 2006). 
1
Paul Herbertsson menar även han 

att det var mycket tack vare miljonprogramet och dess ideal som bidrog till 

den stora utglesning som skedde.  

2.3.2 Leftover spaces 

Leftover spaces är ett uttryck för överblivna ytor i städerna. Det kan vara allt 

från överblivna byggnader, gränder, övergivna tågstationer och gamla 

parkeringar (Akkerman & F. Corndelf, 2009/2010). Det är små rumsliga 

pussel mellan byggnader i städerna. Många gånger har ytorna haft ett syfte i 

framtida planering, men blivit bortglömda och övergivna i brist på ekonomi 

och intresse. I miljonprogramsområden finner man många ytor vars funktion 

är icke existerande eller ytterst oklar. Det beror mycket på idealen som rådde 

under modernismens tid, det var storskaligt och utspritt.  

    

1
Paul Herbertsson, chef på planeringskontotret i Växjö 
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2.4.Annan boendeform 

Utredningar har visat att bostadsbristen i Sverige mest slår mot studenter och 

ungdomar (Boverket, 2013). I Sveriges större städer, där större universitet 

finns syns det tydligt efter sommaren att bostadsbristen är hög. Efter dessa 

utredningar gjorde Boverket regeländringar när det gäller bebyggelse av 

bostäder åt unga och studenter. Detta gjordes för att underlätta nybyggnation 

av bostäder åt studenter.  

2.4.1. Krav förändras 

Buller är ett stort problem för nybyggnation. Kraven som gäller vid 

bullerdrabbade platser är tydliga  (Boverket, 2013). Många av de platser som 

inte är bebyggda i våra storstäder är hårt bullerutsatta. Boverket har sänkt 

kraven för buller vid bebyggelse av studentbostäder vilket gör möjligheterna 

större. Tanken är att skapa ensidiga lägenheter upp till 35 kvadratmeter. 

Kravet vid sådana bostäder har sänkts från 55 dBA till 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid fasad. Kravet vid uteplats för en bostad är 70 dBA, detta krav 

försvinner vid bebyggelse av studentbostäder. Vid ett sådant fall måste en 

utemiljö där bullernivåerna ej når över 70 dBA finnas till hands i närheten. 

Ljudnivån i bostäderna ska alltid klara kraven som Boverkets byggregler 

ställer. (Boverket, 2013). Kraven som finns för brand i bostäder kan också 

komma att förändras  med en ny verksamhetsklass för studentbostäder vilket 

innebär att fler hyreskontraktsinnehavare kan bo i samma brandcell. 

En form som blir vanlig är att studentbostäder klassas som hotell (Boverket, 

2013). Möjligheterna att bygga blir då större. Kraven för buller är lägre för 

byggnader som klassificeras som hotell. Platser som anses bullerutsatta och 

planerade att bebygga kontorslokaler och hotellfastigheter på kan då 

utnyttjas. Detta ger fler möjligheter för bebyggelse. Det som blir annorlunda 

är att platser som är tänkta av kommunen för bostäder inte kan bebygga med 

annan versamhet. Hotellbyggnader har också krav som måste följas, 

tillexempel krav för brandcellsindelning, sprinkler och brandalarm är högre 

än vid bostadsbebyggelse. 

2.5 Överdäckning 

Överdäckning är en metod som planeras flitigt i dagens storstäder  (Sweco, 

2012). Då stora delar av mark i våra centrala städer idag redan är bebyggd 

letar man efter andra metoder och ytor som går att bebygga. Med 

överdäckning menas att befintliga vägar byggs över och befintliga tunnlar 

förlängs för att skapa ny mark att bebygga se Figur 3. Metoden 

överdäckning planeras på många platser idag men kunskapen är låg. 

Problematiken ligger vid säkerhetsriskerna, det är viktigt att kolla upp är om 

trafikleden som ska byggas över används för farligt gods, vad man ska 

använda ytan till och hur pass lång överdäckning som planeras. Många anser 
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att det saknas lagstiftning och regler vid bebyggelse på överdäckning. Det 

blir mer en tolkningsfråga av de riktlinjer som redan finns vid bebyggelse 

nära trafikled. Det är även bristande statistik om hur mycket och hur farligt 

gods som befinner sig på vägarna. Denna information måste bli bättre då 

farligt gods är viktigast att säkerhetsställa. Överdäckning används inte enbart 

för att skapa ny yta att bebygga utan det kan även användas som en barriär 

mot buller och andra säkerhetsåtergärder. En överdäckning kan bli bra 

återgärd mot buller. Problemet är vid tunnelöppningen där det kan bli stora 

ljudutbredningar, men det finns återgärder som minskar den risken. 

Akustiskt sett är överdäckningar bra mot buller.  

 

 

Figur 3: Exempel på hur en överdäckning kan se ut. 

 

Överdäckning som inte ska bebyggas ställer inte lika höga krav på 

konstruktionen  (Sweco, 2012). Vid överdäckning av trafikled som används 

av farligt gods blir kraven högre. Då en explosion kan uppkomma måste det 

finnas bra utrymningsmöjligheter. Hur lång överdäckning man ska göra är 

av stor betydelse gällande konstruktionen. Det mesta inom konstruktionen 

går att lösa. Det är mest en kostnadsfråga när det handlar om överdäckning. 

Det som är viktigt att tänka på när en överdäckning ska göras är att lasterna 

inte förs ner på tunneltaket. Konstruktionen ska klara av dimensionerande 

laster vid påkörning. En betongkonstruktion ska dimensioneras för 

explosionslaster för att inte demoleras vid olycksfall. Bebyggelse som 

kommer i kontakt med överdäckning ska inte påverkas av en påkörning. 

Sverige har tydliga mål och krav när det gäller bebyggelse av bostäder. När 

planering och bebyggelse av överdäckning idag blir allt vanligare blir även 

kunskapen högre. Tidigare projekt som innebär överdäckning studeras och 

misstag från dessa projekt ger lärdom. 

  



 

 

Lindmark & Vestholm 

 

 

10 

2.6 Bestämmelser, regelverk och riskanalys 

Följande stycken beskriver olika bestämmelser och regler som man måste 

förhålla sig till vid nybyggnation, samt vad en riskanalys innefattar. 

2.7. BBR – Boverkets byggregler 

BBR, boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd för 

tillgängliget, brandskydd, bullerskydd, bostadsutformning och säkerhet vid 

användning (Boverket, 2011). I BBR finns det regler som man måste ta 

hänsyn till och goda råd som gör att en byggnad blir väl anpassad för 

människor att vistas i.  

2.8 Riskanalys 

Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker för att minska 

eller eliminera riskerna helt (Transportstyrelsen, 2016). En risk kan innebära 

att personer kan komma till skada vid eventuell händelse. När en riskanalys 

utförs är utgångspunkten att en olycka kommer att inträffa, vid olycksfallet 

ska konsekvenserna bli så lindriga som möjligt. En riskanalys utförs av 

företag och personer med mycket gott kunnande inom området på 

beställning av beställaren.  

2.8.1 Farligt gods 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för produkter som kan innebära risker 

för hälsa, egendom, miljö och säkerhet. Det finns flera orsaker som kan 

orsaka olycksfall. Vid transport utsätts frakten för värmeväxlingar, 

skakningar och tryckförändringar. (Transportstyrelsen, 2016). Kring de 

vägar där farligt gods transporteras måste man anpassa bebyggelse så att 

risken för människan är så liten som möjligt. En byggnadskonstruktion ska 

hålla för explosion och motså frätande ämnen (Brandskyddslaget, 2014). 

Enligt länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderade skyddsavstånd ska 

det undvikas att byggas bostäder närmare än 75 meters avstånd se Tabell 2. 

I samtal med 
2
Sigvard Dahl konstaterar han att det i de flesta fall går att 

komma närmare med hjälp av konstruktionsmässiga lösninga  

    

2
 Sigvard Dahl, konstruktör 
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Tabell 2: Rekommenderade avstånd för olika typer av bebyggelse.  

Typ av bebyggelse  Avstånd 

Tät kontorsbebyggelse  40 m 

Sammanhållen bostadsbebyggelse  75 m 

Personintensiv verksamhet  75 m 

För att bygga närmare riskobjektet krävs det särskilda säkerhetsåtgärder som 

minskar risknivån (Brandskyddslaget, 2014). 

2.8.2 Buller 

Dagens samhällsplanering inriktas mycket på att förtäta städerna. 

Nybyggnation sker ofta i närheten av befintlig bebyggelse. Olika industrier 

avvecklas och byggs om till bostäder för att få verksamheter och bostäder 

nära varandra. Det finns många fördelar med sådana återgärder men ett stort 

problem är att många människor utsätts för buller i sina bostäder. Då bilen är 

vanlig i dagens samhälle behövs det också vägar från och till olika 

verksamheter. Högtrafikerade vägar är oftast den största boven när det gäller 

buller vid bostäder (Boverket, 2014a). Hur hög bullernivån blir beror på 

fordons hastighet och vikt se Figur 4 (Renterghem & Botteldooren , 2011). 

 

Figur 4: Ljudpåverkan av hastighet och vikt på fordon vid olika frekvenser. 
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Vid byggnation i närheten av hög trafikerad väg så finns det tydliga 

riktvärden som måste följas (Naturvårdsverket, 2016). Från och med den 

1juni 2015 fastställdes en ny förordning om trafikbuller gällande 

bostadsbyggnader.  

 

2.8.3 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader  

 

”3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 55dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.  

2 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid 

en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 

byggnaden. 

För en bostad om högst 35kvadratmeter gäller istället för vad 

som anges i första stycket 1 att buller inte bör överskrida 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

 

4§ Om den ljudnivå som anges i 3§ första stycket 1 ändå 

överskrids bör. 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vänd mot en 

sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskids vid fasaden, 

och. 

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 

70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 

06.00 vid fasaden. 

 

5§ Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3§ 

första stycket 2 ändå överskrids, bör dock inte överskridas mer 

än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 

06.00 och 22.00.” 

2.8.4 Åtgärder mot buller 

Det finns många återgärder som undersökts då bebyggelse i bullrig miljö blir 

allt vanligare i Sverige (Traryd fönster, 2013). Den största boven i dagens 

bebyggelse är fönster. Det är viktigt att tänka på vad för slags fönster man 

använder och att de placeras efter de förhållandena som råder. Är det en 

fasadsida som är utsatt av höga decibelnivåer är det bra att ha ett mindre 

fönsterantal på den sidan. Att välja ett treglasfönster istället för ett 

tvåglasfönster är effektivt och minskar ljudnivån med 6 till 7 dB. En 

människa upplever denna minskning som en halvering av ljudnivån. Idag 

kombineras två- och treglasfönster med varandra för att förbättra ljudnivån 

inomhus ännu mer. Ett exempel på detta är specialfönstret Alaska. Fönstret 

är uppbygt på så sätt att det yttre fönstret är ett vanligt vridfönster med 



 

 

Lindmark & Vestholm 

 

 

13 

treglas isolerruta och de inre är ett vanligt inåtgående fönster med tvåglas 

isolerruta. Ett vanligt treglasfönster har en ljudreduktion av 34-35 dB medan 

Alaska har en ljudreduktion av 52 dB och bättre.  

Trafikmängden påverkar bullernivån mycket (Trafikverket, 2004). Det finns 

många små återgärder som sänker bullernivån från trafiken. Om trafiken 

fördubblas på en väg ökar ljudnivån med 3 dB. Hastigheten påverkar 

bullernivån i trafiken och en sänkning från 110 km/h till 70 km/h sänker 

ljudnivån med 6 dB. En sänkning till 50 km/h ger en ytterligare sänkning av 

ljudnivån med 4 dB. Vägens lutning påverkar även bullernivån, för varje 

procentuell lutning ökar bullernivån med 0,5 dB.  

Det finns många aspekter som påverkar bullernivån. Marken runt omkring 

bullerkällan påverkar, en grön mark absorberar och dämpar ljudet bra. En 

hård mark som tillexempel asfalt eller grus sprider istället bullret 

(Trafikverket, 2004). För att minska att bullret sprider sig från trafiken 

används bullerplank flitigt idag. Detta är en effektiv produkt och kommer 

ständigt i olika former. Strängbetong tillverkar idag ett bullerplank av 

akustikbetong (Strängbetong, 2015). Ytskiktet på denna lösning är poröst 

med håligheter som fångar upp ljudet i trafiktäta miljöer. Bullerplanket kan 

då minska bullernivån upp till 10 dB. Strängbetong har även konstruerat en 

annan lösning då ytskiktet på bullerplanket är utformat som en sinus kurva 

för att reducera bullernivån ytterligare  

2.8.5 Tyst fasadsida 

Om en tyst sida kan uppnås, se Figur 5 minskar det upplevelsen av störning 

(Boverket, 2008). En bostad som har en konstant ljudnivå på 55 dBA runt 

hela bostaden påverkar mer än om den ena sidan överstiger 55 dBA och den 

andra sidan uppfyller kraven för tyst fasadsida. En tyst fasadsida innebär att 

den har en dyngsekvivalent ljudnivå som underskrider 45 dBA, två meter 

från fasaden får ljudnivån uppnå 48 dBA. Denna tysta sidan ska även vara 

attraktiv att vistas på. Om tyst sida uppnås innebär det ofta att bostäder kan 

accepteras även om den bullerutsatta sidan överskrider riktvärdena 55 dBA. 

Det är då utformningen på bostäderna som styr beslutet. Om bostaden 

utformas så att boende vistas mer mot den tysta sidan, framförallt sovrum 

kan bebyggelse accpeteras. 

 

Figur 5: Exempel på hur tyst fasadsida kan uppnås. 

  

 

tyst sida tyst sida 
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3. Objektsbeskrivning 

3.1 Platser 

Arbetet riktar in sig på tre olika plaster i Stockholm se Figur 6. Dessa platser 

har valts av anledningen att de uppfyller definitionen för leftover spaces. På 

platserna ska översiktliga förslag utföras för att visa på möjligheterna till 

förtätning. 

 

Figur 6: Satellitbild över alla platser som arbetet undersöker. 
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3.2 Plats 1 

Första platsen som valts att undersöka ligger på Lilla Essingen i Stockholm 

se Figur 7. Lilla Essingen är en ö och en egen stadsdel i Stockholms 

innerstad och det finns god förbindelse in till stadskärnan. Ön ligger mellan 

Kungsholmen och Stora Essingen i Mälaren. Platsen ligger i ett attraktivt 

läge med vacker sjöutsikt. Platsen som undersöks är en parkering mellan 

Gamla Brovägen samt E20/E4. Parkeringen är ca 25 meter bred och 100 

meter lång och ligger under extrema förhållanden då det är tung trafik på 

E20/E4 och det finns många säkerhetsrisker som måste tas i åtanke vid 

bebyggelse. Parkeringen som undersöks används inte mycket idag och 

denna plats är ett bra exempel på leftover spaces.  

 

Figur 7: Satellitbild av plats 1 på Lilla Essingen. 
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3.3 Plats 2 

Andra platsen som undersöks ligger på ön Kungsholmen i Stockholm se 

Figur 8. Kungsholmen är uppdelad i fem stadsdelar, Kungsholmen, 

Marieberg, Fredhäll, Kristineberg och Stadshagen. Platsen ligger i Fredhäll 

som ligger på den sydvästra delen av ön. Ca 500 meter från den första 

platsen leder E20/E4 in i Fredhällstunneln. Ovanför tunneln finns det idag 

befintlig bebyggelse i form av bostäder och butiker. Över tunnelmynningen 

ligger en bro. Det som ska undersökas i det här fallet är om det går att 

förlänga tunneln och på så sätt kunna skapa ny yta att bebygga. 

 

Figur 8: Satellitbild över plats 2, överdäckning av Fredhällstunneln.  
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3.4 Plats 3 

Den tredje platsen som valts att undersöka är en parkering intill 

färjecentralen på Södermalm. Platsen ligger mellan Stadsgårdsleden och 

Folkungagatan mitt emot Tegelvikshamns central se Figur 9. Parkeringen 

har något mildare förhållanden än de första två platserna. Det är inte lika 

tung trafik som passerar på de närliggande vägarna. Det som är komplicerat 

med denna plats är att i början av parkeringen går Saltsjöbanan på en 

järnvägsbro. Idag åker det inga godståg på Saltsjöbanan utan enbart 

persontrafik. Tågen har en maxhastighet på 70 kilometer i timmen. 

Saltsjöbanan ska rustas upp med ett ATC-system som betyder Automatic 

Train Control. Detta innebär att tågen automatiskt bromsas upp om ett tåg 

kör mot rött eller för fort. ATC-systemet minskar risken för olyckor efter 

spåret(Stockholms län Landsting, 2014). 

 

Figur 9: Satellitbild över plats 3 på östra södermalm intill Tegelvikshamn. 
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4. Metod och genomförande 

I detta kapitel redovisas hur arbetet har utförts för att komma fram till 

reslutaten. Det beskrivs även vilka typer av hjälpmedel som har nyttjats för 

att kunna visualisera utformade resultat. 

4.1 Litteraturstudie 

Bostadsbristen är ett stort problem i Sverige. Åtta av tio svenskar bor i en 

kommun där det råder bostadsbrist (Hyresgästföreningen, 2016). Problemet 

är uppmärksammat och det finns många studier och rapporter som diskuterar 

lösningar till problemet. En grundläggande litteraturstudie gjordes i den 

inledande delen av examensarbetet. Detta gjordes för att få en fördjupad 

förståelse om problemet som finns i Stockholm idag. Det är flera aspekter 

som spelar in i frågan om bostadsbrist som måste tas i åtanke. Detta arbete 

belyser övergivna platser i Stockholms centrala stadsbild. 

Platserna som undersöks har mycket gemensamt och det största problemet 

som måste lösas är säkerhetsfrågan. På grund av detta problem har mycket 

information tagits från Boverket, Trafikverket och Länsstyrelsen. För att få 

en klar bild på hur kraven vid bebyggelse för bostäder ser ut idag. Eftersom 

platserna ligger vid befintlig bebyggelse har tidigare riskanalyser gjorts för 

de närliggande områdena. Dessa riskanalyser har studerats för att förstå 

problematiken bättre.  

Bostadsbristen är ett ämne på mångas läppar och det finns många studier 

som diskuterar ämnet. Tidigare rapporter och studier som behandlar 

problemet har studerats. Detta har gjorts för att hitta trovärdiga och 

innehållsrika källor och även fått tips på vägen. Vid bebyggelse intill 

trafikleder behövs en konstruktion som klarar av explosion och kollision. 

Mestadels av informationen till arbetet har hittats digitalt. 

Arbetet har använt sig av en kvantitativ metod. Detta har gjort för att regler 

och krav som finns vid byggnation där hårda bullerförhållanden råder är 

fastställda och måste följas. Datan som använts i arbetet är en blandning av 

primär och sekundär data. Ämnet som arbetet belyser är brett och det finns 

mycket information att ta del av som går att tolka på olika sätt.  
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4.2 Intervjuer 

Sveriges olika kommuner arbetar på olika sätt. För att få en djupare 

förståelse om hur processen vid nybyggnation går till har en intervju gjorts. 

Intervjuen gjordes med Paul Herbertsson som är chef för planeringskontoret 

i Växjö. Paul jobbar med översiktlig och regional planering, större 

utvecklingsprojekt, strategiskt miljö och klimatarbete, mark och 

exploateringsfrågor samt lokalsamordning.  

 

Intervjun gjordes personligen med Paul och var semi-strukturerad och hela 

intervjun spelades in digitalt efter Pauls medgivande. Frågorna var 

formulerade och klara innan intervjun. Eftersom kunskapen inom ämnet var 

begränsad ställdes öppna frågor så att följdfrågor lätt skulle kunna ställas. 

Tanken med öppna frågor var att inte påverka Paul, utan få ärliga svar men 

även få höra vad han tycker och tänker. När slutna frågor ställs som 

tillexempel ”tycker du…?”, ”Vill du…?” får man oftast enkla och korta svar 

(Folkhälsomyndigheten). Öppna frågor inleds med frågeord som tillexempel 

”Hur skulle…?”, ”Vad har…?” vilket ger många olika svarsalternativ. 

Öppna frågor ger klienten tankeutrymme och  möjlighet att berätta och 

förklara. Med hjälp av följdfrågor kan man styra in klienten på det man vill 

ha svar på. Detta var det som efterfrågades, genom personliga svar som var 

utförliga samt tankar och tycken av Paul gavs den information som ville 

uppnås. 

4.3 Urval, validitet och reabilitet 

Då det är kommunerna som bestämmer vart det får byggas i våra städer, har 

ansvariga på kommunerna valt att intervjuvas. Urvalet gällande data valdes 

från de regelverk som ska följas vid nybyggnation. Reliabiliteten är hög då 

chefen för planeringskontotret i Växjö intervjuades samt datan gällande 

regelverken är framtagen av statliga bolag. Konstruktören som kontaktades 

under arbetet var erfaren vilket höjer reliabiliteten.  

4.4 Fältobservationer 

Platserna som undersöks har personligen besökts. Besöket gjordes tills 

största del för att få en klar bild över hur stadslandskapet ser ut i 

verkligheten. Då platserna är omringade av befintlig bebyggelse samt att 

utsikten är attraktiv finns det många aspekter att ta hänsyn till. Det är viktigt 

att befintlig bebyggelse passar in med det nya för att skapa en attraktiv 

stadsbild där människor vill bo. Platserna ligger intill trafikleder som ger 

ifrån sig mycket buller. Besöket syftade även till att själva uppleva 

bullerproblematiken. 
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4.5 Kartor 

Platserna som arbetet undersöker ligger vid redan befintlig bebyggelse 

centralt i Stockholm. Kartor över platserna har studerats för att ge god 

kännedom av befintlig bebyggelse i närområdet. Befintliga detaljplaner från 

Stockholms kommun har laddats ner och undersökts för att se hur 

Stockholm har tänkt utnyttja dessa platser. Stockholms 

Stadsbyggnadskontor har varit svåra att ta kontakt med, därför har kartor 

över platserna från internet studerats. Genom digitala vertyg har mått på 

platserna tagits. För att visualisera bilder över platserna och visa hur man 

kan disponera tomterna har hjälp från Google Earth och Appels 3D-kartor 

tagits.  

4.6 Inspiration  

Alla platser som undersöks i arbetet ligger vid högt trafikerade vägar och 

centralt i Stockholm, därför har inspiration tagits från andra storstäder i 

världen. Extrema fall som Tokyo och San Fransisco har studerats för att se 

hur städerna är utformade samt se att bostäder vid högt trafikerade vägar går 

att bebygga. Även liknande projekt som gjorts i Sverige har undersökts.  

4.7 Skissarbete 

I detta skede påbörjades olika former av byggnaderna att utformas för att 

placeras på de olika platserna med underlag från fotografier och kartor. 

Detta gjordes för att få en uppfattning om hur byggnaderna skulle utformas 

för att utnyttja platserna på bästa sätt. Samtidigt som formerna fastställdes 

började enkla planlösningar skissas för att se om förhållandet mellan 

husformerna och planlösningarna gick ihop. Parkeringar för bostäderna var 

ett stort problem i detta skede därför skissades byggnaderna så att 

parkeringar kan placeras i plan ett. För att sedan se om byggnaderna passade 

in visualiserades byggnaderna in på platserna i 3D format. Hjälp från Apples 

3D-kartor och Google Earth togs för att modulera upp det närliggande 

stadslandskapet. Den befintliga bebyggelsen ritades upp översiktligt i 

Sketchup för att se vilka olika former som passade bäst in i stadslandskapet 

samt hur den närliggande miljön blir. Flygfoton har använts för att mäta upp 

hur stora platserna var till ytan. Detta jämfördes med personliga mått som 

togs på plats för att komma verkligheten så nära som möjligt. De olika 

kraven som finns för nybyggnation för bostäder analyserades noga vid detta 

skede för att skisserna skulle möta dessa krav. 
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4.8 Uppritning och visualisering 

Inledningsvis i detta skede genomarbetades de skissade byggnaderna. De 

genomarbetade skisserna placerades ut för att se vilket av förslagen som 

skapade den bästa miljön. De uppskissade planlösningarna ritades så att 

varje lägenhet har tillgång till en tyst fasadsida och genom detta möta kraven 

som ställs på bostäder i Sverige. Hela processen gjordes för att visa att de tre 

platserna som undersöks går att bebygga med bostäder. För att tydliggöra 

hur platserna kan komma att se ut vid färdig produktion modulerades 

platserna upp i 3D format. Här användes flygfoton som underlag för att se 

hur närliggande bebyggelse var placerade samt hur de såg ut. Ett flygfoto 

placerades in som mall i programmet sketchup för att enkelt se vart det 

närliggande byggnaderna skulle placeras. När de närliggande byggnaderna 

var placerade korrigerades marken så att höjdnivåerna stämde överens med 

verkligheten. Viktigt att poängtera är att förslagen som tagits fram enbart 

visar att nybyggnation av bostäder på platserna är möjlig. 

4.9 Programvar 

Största delen av arbetet har tagits fram med hjälp av två program. 

Planlösningarna har genomarbetats i Autodeskprogrammet Revit 

Architecture 2016, programmet har använts för att kunskapsnivån inom 

programmet är hög. För att snabbt och enkelt skapa husformer och modulera 

stadslandskapet har programmet Sketchup använts. Sketchupfilerna har 

sedan renderats och förbättrats i Photoshop. Sketchup har en funktion som 

tillåter att ladda in befintliga byggnader. För att använda denna funktion så 

är byggnadens beteckning viktig. Med hjälp av Google Earth och Apples 

3D-kartor har de närliggande byggnadernas beteckning hittats och förts in i 

Sketchup.  
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5. Resultat 

Alla platser som undersöks kan enligt kapitel 2.3.2 definieras som Leftover 

spaces. Att utnyttja undersökta platser skulle inte förstöra några 

grönområden vilket bidrar till en mer hållbar förtätningsprocess. Resultatet 

syftar till att visa möjlighet för bebyggelse på undersökta platser.  

5.1 Lilla Essingen 

Lilla Essingen ligger mellan Kungsholmen och Stora Essingen. Lilla 

Essingen är en egen stadsdel i centrala Stockholm. Kollektivtrafiken rör sig 

dagligen i området. Ca 50 meter från platsen som undersöks finns det en 

busshållplats. Bussen i området går nio gånger per timme och det tar ca fem 

minuter till närmaste tunnelbanestation, vilket ger goda resemöjligheter. 

Eftersom platsen ligger centralt ges god närservice. I en radie om tre 

kilometer hittar man allt man behöver, skola, matbutik, vårdcentral med 

mera. För att inte sticka ut i stadssiluetten bör byggnaden som planeras, inte 

övergå trettio meter. Med det i åtanke har två olika alternativ utförts. Se 

Figur 10 och Figur 11 för före och efter förslag.  

 

Figur 10: Före förslag. 
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Figur 11: Efter förslag. 

5.1.1 Alternativ A 

Alternativ A är utformad med en byggnadsarea på ca 1550 m
2
. Byggnaden 

är 85 meter lång och 18 meter bred i markplan, båda riktningarna kan 

förlängas något. Total byggnadshöjd uppnår 26,8 meter. Byggnaden smalnas 

av med fyra meter, i höjd med E20/E4 för att skapa en säkrare miljö. 

Lägenheterna är ensidiga och har en boarea på 70 kvadratmeter och en 

rumshöjd på 4,5 meter. Det ger möjlighet för stora fönster som skapar goda 

ljusinsläpp.  I lägenheterna finns loft, loftet har en area på 20 m
2
.  Genom att 

utforma lägenheterna på detta sätt blir resultatet 16 lägenheter per plan och 

15 lägenheter på entréplan. Byggnaden byggs i sex våningar med 

parkeringar i markplan. Det resulterar i 79 nya lägenheter och 62 parkeringar 

se Figur 12 a, b och Tabell 3.  
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a) 

 

 

b) 

Figur 12: I a)Plan på parkeringsmöjligheter och i b) plan på bostäder med loft. 

 
Tabell 3: Resultat för alternativ a. 

Typ Antal (Runda tal) 

Lägenheter 79 

Parkeringsplatser 62 

BOA 5530 m
2
 

BYA 1550 m
2 

Byggnadshöjd  26,5 m 
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Motorvägen E20/E4 ligger precis intill byggnaden. Byggnaden är utformad 

med korridor mot E20/E4 som fungerar som barriär mot buller från vägen. 

Korridoren är indragen fyra meter från vägen vilket ger byggnaden en total 

bredd på 14 meter i höjd med E20/E4. Fönster i korridoren är obefintliga då 

buller och säkerhet inte tillåter detta. Tyst sida går inte att utföra vilket 

ställer krav på fasad mot Gamla Essinge brovägen. Utformning av vägg 

måste utföras så att ekvivalent ljudnivå enligt riktlinjerna från BBR uppnås.  

5.1.2 Alternativ B 

Alternativ B är utformad med en byggnadsarea på ca 1550 kvadratmeter. 

Byggnaden är 85 meter lång samt 18 meter bred i markplan, båda 

riktningarna kan förlängas något. Total byggnadshöjd blir 26,5 meter. 

Byggnaden smalnas av med fyra meter i höjd med E20/E4 för att skapa en 

säkrare miljö. Lägenheterna har en boarea på 50 kvadratmeter och en 

rumshöjd på 2,7 meter. Genom att utforma lägenheterna på detta sätt blir 

resultatet 16 lägenheter per plan och 15 lägenheter på entréplan. Byggnaden 

byggs i nio våningar. Det resulterar i 127 nya lägenheter och 62 parkeringar 

se Figur 13 och Tabell 4 

 

 

Figur 13: Plan för bostäder, alternativ b. 
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Tabell 4: resultat för alternativ b. 

Typ Antal (Runda tal) 

Lägenheter 127 

Parkeringsplatser 62 

BOA 6350 m
2
 

BYA 1550 m
2 

Byggnadshöjd  26,5 m 

 

 

I Alternativ B togs loftet bort för att minska takhöjden på varje bostad. 

Sovrummet togs också bort för att skapa bättre möjligheter för ljusinsläpp se 

Figur 13. Med lägre takhöjd skapades fler lägenheter i byggnaden. 

5.1.2.1 Säkerhet 

 

På grund av den höga trafikbelastningen på E20/E4 måste särskilda åtgärder 

utföras för säkerheten och trafikbullret. Teoretiskt med hjälp av särskilda 

säkerhetsåtgärder kan man uppnå en situation där risk för olyckor är väldigt 

liten. Enligt konstruktör Sigvard Dahl ska det vara möjligt att konstruera 

väggen mot E20/E4 så att den håller för eventuell kollision. 

Korridorsväggen är indragen 2 meter för att skapa ett mellanrum mellan 

E20/E4. Där placeras en mur för att göra konstruktionen säker. I och med att 

fordonen passerar längs med föreslagen byggnad är sannolikheten för 

frontalkollison ytterst liten. Muren samt väggen är konstruerad med ett 

vertikal stöd från stommen för att uppnå en stabilitet som klarar av kollison. 

5.1.2.2 Buller 

På grund av den höga trafikbelastningen så överskrids den maximalt tillåtna 

ekvivalenta ljudnivån 55 dBA. Bullernivån skulle i dagsläget uppnå en 

ekvivalent ljudnivå på 75 dBA på den sydöstra fasadsidan vid uppförelse av 

förslag. Med hjälp av bullerplank gjorda av akustisk betong och sänkt 

hastighet på E20/E4 från 70 km/h till 50 km/h går det att sänka bullernivån 

med 14 dBA. Korridoren som placeras mot väggen fungerar som en barriär 

mot bullret. Med enkelsidiga lägenheter och kraftiga väggar i korridoren 

skapas en bra boendemiljö. Motsatt fasadsida från vägen blir en tyst 
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fasadsida vilket innebär att bostäder kan accepteras även om den 

bullerutsatta sidan överskrider riktvärdena på 55 dBA. 

5.2 Överdäckning av Fredhällstunneln 

 

Fredhällstunneln är belagd på Kungsholmens sydvästra del i stadsdelen 

Fredhäll. Platsen ligger centralt i Stockholm vilket ger god kollektiv 

förbindelse. Det är ca 2 kilometers gång till närmaste tunnelbanestation. 

Närmaste busshållsplats ligger precis intill platsen. Det går flera olika bussar 

från platsen och bussarna går ca 20 gånger per timme. Närservicen är bra då 

matbutik, skola, vårdcentral med mera ligger i stadsdelen Fredhäll. Se figur 

Figur 14 och Figur 15 för före och efter förslag. 

 

Figur 14: Före förslag. 

 

Figur 15: Efter förslag. 
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5.2.1 Förslag 

Förslaget är utformat med en byggnadsarea på ca 660 m
2
. Byggnaden är 30 

meter bred och en överdäckning på 22 meter. Byggnaden är utformad med 

parkeringsplatser i markplan och två huskroppar på det. Huskropp A är den 

övre delen i Figur 16 b och B i den nedre delen av Figur 16 b. Huskroppen 

A har en total byggnadshöjd på 14,5 meter, huskropp B har en total 

byggnadshöjd på 20,5 meter se Figur 16 b. Lägenheterna är ensidiga och 

bildar tre olika typer av lägenheter per plan med en rumshöjd på 2,7 meter. 

Genom att utforma lägenheterna på detta sätt blir resultatet fyra lägenheter 

per plan.  

Lägenheterna har en boarea om drygt 30m
2 

styck i vardera huskropp. 

Huskropp A, den övre delen i figur 18 byggs i fem våningar med bostäder 

vilket resulterar i 20 lägenheter. Huskropp B byggs i sju våningar vilket 

resulterar i 28 lägenheter. Totalt blir det 48 lägenheter och 21 parkeringar se 

Figur 16 a, b och Tabell 5 

 

a) 

 

 

b) 

 
 

Figur 16: I a) Plan för parkeringsplatser på plan 1 och i b) plan för bostäder plan 2. 

  

Innergård 
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Tabell 5: Resultat för utfört förslag. 

Typ Antal (Runda tal) 

Lägenheter 48 

Parkeringsplatser 21 

BOA 1620  m
2 

BYA 660  m
2
 

Byggnadshöjd  20,5  m 

 

Byggnaden placeras mitt emellan två trafikleder. På grund av detta utformas 

byggnaderna med korridor mot E20/E4 samt Rålambsvägen. Korridorenas 

funktion är att agera barriär mot bullret som byggnaden utsätts för. 

Möjligheterna för ljusinläpp till korridorerna är begränsade men inte 

obefintliga.  

5.2.1.1 Säkerhet 

 

Överdäckning är en relativt ny metod som används för att skapa ny mark att 

bebygga. Byggnaden är konstruerad så att lasterna från byggnaden inte går 

igenom tunneltaket. Lasterna måste föras ner på sidorna av tunneln och 

eventuellt via pelare mellan körbanorna. Genom denna metod förs lasterna 

ner i marken istället för tunneltaket. Enligt utredning av Länsstyrelsen ska en 

överdäckning vara möjlig vid de flesta scenarierna. Det är mer en 

kostnadsfråga. I samband med föreslagets projekt måste utrymningen av 

tunneln ses över.  

5.2.1.2Buller 

Platsen som planeras ligger i ett bullerutsatt område . En överdäckning som 

föreslås på denna plats är en bra återgärd mot bullret för närliggande 

bebyggelse. Problemet för föreslagen bebyggelse är att tunnelmynningen 

blir en kraftig bullerkälla i och med att ljudet ökar med trycket som bildas på 

vägen ut ur tunneln. Vid tunnelmynningen placeras därför en bullerskärm. 

Förslaget är utformad med korridor mot den norra fasadsidan för att dämpa 

bullret ytterligare in till bostäderna. Genom att skapa två huskroppar ovanpå 

garaget bildas en innergård som skärmas av med bullerplank på sidorna. 

Detta skapar en tyst innergård. För att skapa goda möjligheter för ljusinsläpp 

föreslås den sydliga huskroppen uppföras i 2 våningar lägre än den nordliga. 
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Båda huskropparna utformas med korridor ut mot respektive väg samt 

lägenheter mot innergården. Lägenheterna har max en boarea på 35 

kvadratmeter. Detta medför att kravet på ekvivalent ljudnivå vid fasad på 55 

dBA ökas till 60 dBA. Genom att en tyst fasadsida skapas innebär det att 

bostäder kan accepteras även om den bullerutsatta sidan överskrider 

riktvärdena på 60 dBA vid studentbostäder. 
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5.3 Färjecentralen 

Platsen ligger på Södermalms östra del. Södermalm är en egen stadsdel i 

Stockholms innerstad och erbjuder god kollektiv förbindelse. Det är ca en 

kilometers gångavstånd till närmaste tunnelbanestation. Närmaste 

busshållsplats ligger precis utanför byggnaden vilket gör det lättåtkomligt. 

Det går flera olika bussar och de går ca 20 gånger per timme vilket ger goda 

resmöjligheter. Platsen ger goda möjligheter för service. I stadsdelen 

Södermalm finns allt man behöver. Se Figur 17 och Figur 18 för före och 

efter förslag. 

 

Figur 17: Före förslag. 

 

Figur 18: Efter förslag. 

Byggnaden är utformad med en byggnadsarea på ca 1700 kvadratmeter. 

Byggnaden är uppdelad i sju delar. Delarna har en bredd på 12 meter och en 

längd på 20 meter. Total byggnadshöjd på fem av delarna är 14,5 meter och 

23,5 meter på de resterande delarna. I byggnaden blir det fyra olika typer av 

bostäder. På plan två utformas fyra bostäder, två stycken på 66 m
2 

och två på 
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31 m
2 

se Figur 19 b. Utformning föreslås så på grund av korridoren som 

leder bort mot trappan. Utformning av trapphuset utförs så för att bostäder 

på högre plan ska få tillgång till tyst sida. På plan tre utformas två bostäder 

med en boarea på 75 m
2 

samt en med boarea 50 m
2
se Figur 20. 

Utformningen har utförts med hänsyn till att alla sovrum ska ha tillgång till 

tyst sida. Förslagen bebyggelse ger drygt 120 lägenheter och 90 

parkeringsplatser se Figur 19 a, b och Tabell 6. 
 

 

a) 

 

 

 

 

b) 

Figur 19: I a) Plan för parkeringsplatser plan 1 och i b). Plan för bostäder på plan 3-8. 

 

 

Figur 20: Plan för bostäder på plan 3-8. 
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Tabell 6: resultat för utfört förslag. 

 

Typ Antal (Runda tal) 

Lägenheter 120 

Parkeringsplatser 90 

BOA 7000 m
2
 

BYA 2560 m
2 

Byggnadshöjd  23,5 m 

 

Platsen är belägen mitt emellan två trafikleder. Vägarna som platsen är 

omringad av är Stadsgårdsleden och Folkungagatan. I och med den höga 

bullernivån mot de yttre fasaderna har utformning utförts med innergård som 

resulterar i tyst sida. Med tyst sida kan en ekvivalent ljudnivå som 

överskrider 55 dBA accepteras. 

5.3.2 Säkerhet 

Byggnaden är omringad av trafikled i alla väderstreck förutom väst. 

Trafikleden går längs med huset vilket innebär att risken för en 

frontalkollision är väldigt liten. Betongfundament placeras längs med 

väggrenen, för att vid eventuell kollision absorbera krafterna och skydda 

fasaden.  

 

5.3.3 Buller 

Platsen som bebyggs ligger under bullertäta förhållanden. Byggnaden är 

utformad runt platsen. Detta medför att det skapas en tyst fasadsida. 

Innergården blir omringad av berget i väst samt fasadskalet. Genom det kan 

bostäder accepteras även om den ekvivalenta ljudnivån inte uppfyller 55 

dBA vid fasaden mot trafikled. Lägenheterna utformas med de privata 

rummen mot trafikled och de offentliga rummen mot innergården för att 

skapa en bra boendemiljö. Bullerplank sätts upp efter vägen för att minska 

att bullret når fasaden. Specialfönstret Alaska används vid den östra och 

norra fasadsidan vilket ger en bra boendemiljö även i de offentliga rummen.  

 



 

 

Lindmark & Vestholm 

 

 

34 

6 Analys  

Enligt teorin ska det vara möjligt att uppföra bebyggelse under liknande 

förhållanden som på de platser arbetet utforskar. Tittar man närmare på 

andra internationella städer som Tokyo och  New York går det att bygga 

extremt tätt trots bullriga vägar. Det finns dock flera orsaker enligt 

(Transportstyrelsen, 2016) som kan orsaka risker vid uppförande av 

bebyggelse intill vägar där farligt gods färdas. Enligt (Brandskyddslaget, 

2014) ställer det då krav som enligt 
2
Sigvard Dahl är konstruktionsmässigt 

möjliga att lösa. Enligt (Boverket, 2008) går det även med hjälp av tyst sida 

att uppnå en god bullermiljö även om en sida utsätts för höga bullernivåer 

likt de platser som undersökts i arbetet. Med hjälp av bullerplank som 

(Trafikverket, 2004) går det även att minska bullernivåerna för den mest 

utsatta sidan. I samband med att kraven förändras för lägenheter som 

underskrider 35 m
2 

från 55 dB till 60 dB samt att studenbostäder får bo i 

samma brandcell enligt (Boverket, 2013) underlättar det för uppförande av 

nya studentbostäder och bostäder för unga. 

Som (Boverket, 2015) påpekar blir målet uppföra 700 00 nya bostäder till 

2025 ser i dagsläget inte ut att kunna nås. Att döma av tidigare lösningar 

som utförts för att minska bostadsbrist, som miljonprogrammet. Bostäder 

uppfördes i en hög fart. Trots att många av bostäderna än idag håller en god 

kvalitet är många negativt inställda till miljonprogrammets hus. För att hitta 

en hållbar lösning krävs det att bostadsbyggandet ökar. För att undvika ett 

nytt miljonprogramsprojekt måste leftover spaces utnyttjas bättre. 

Bilen är enligt (Rosqvist, 2012) en stor bov och orsakar stor problematik för 

möjligheter till förtätning som även (Klingberg, 2006) påpekar. Vid vägar 

som passerar nära tätbebyggda områden bör det ses över möjligheter för 

avlastningsvägar. Det skulle minska utsläppen som (Rosqvist, 2012) 

beskriver inom städerna och bidra till en hälsosammare miljö att vistas i.  

Att döma av teori och resultat skapas det många fördelar vid förtätning. 

Enligt (Boverket, 2010) leder förtätning till ökad variation och rörelse som 

leder till en hållbar stadsutveckling och säkräre miljö att vistas i. Att uppföra 

bebyggelse på de platser som undersökts gav goda förbindelser med 

lokaltrafik och korta avstånd för service av olika slag. Det finns vid alla 

platser närhet till små grönområden och mötesplatser. För att minska 

exploateringen av grönytor inom städer som (Haaland & Konijendijk van 

den Bosh, 2015) talar om bör man titta närmare på liknande platser som 

arbetet utforskar. 
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Alla platser resulterade i möjlighet för parkeringar på marknivå. I Stockholm 

är det redan svårt att hitta parkeringar centralt, därför ansågs det vara av stor 

vikt att möjliggöra säkra parkeringsmöjligheter för boende. Att ha krav på 

parkeringsmöjligheter och samtidigt förespråka för mer lokaltrafik och 

mindre bilkörande inom städer blir motsägelsefullt. (Boverket 2010) menar 

att förtätning leder till ökad användning av lokaltrafik Kravet är att det ska 

finnas hälften så många parkeringsplatser som det finns bostäder utöver de 

som redan fanns där innan. Det lyckades enbart vid överdäckningen i och 

med att det inte fanns några parkeringar där innan. En överdäckning kan 

enligt (Sweco, 2012) komma att bli dyr. Det ska enligt (Sweco, 2012) vara 

möjligt att utföra en överdäckning i de flesta fallen. Orsaken till att priset 

kan komma att stiga beror på att konstruktionslösningar som krävs ökar 

priset. Att utföra en överdäckning som föreslås i plats 2 bör sig därför ses 

som möjlig men kan komma att bli väldigt kostsam.  

Från tidig stadsplaneringshistoria fram till mitten av 1900-talet arbetade man 

med olika typer av stadsplanering. Det var dock ingen som bidrog så mycket 

till den utglesning som (Klingberg, 2006) talar om som modernismen 

gjorde. Reaktionen på detta har enligt (Klingberg, 2006) lett till dagens syn 

på stadsplanering. I dagsläget strävar man enligt (Boverket, 2010) efter 

variation i en pågående förtätningsprocess som pågår världen över. Likt 

rutnätsplaneringen och den organiska stadsplaneringen som (Lundevall, 

2006) beskriver, försöker man nu återgå till. Resultatet tyder på att platser 

likt de undersökta är då lämpliga att exploatera. 
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7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion  

Med den valda metoden har information om ämnet hämtats för att nå målet 

och komma fram till ett resultat. Intervju har gjorts för att få en djupare 

förståelse av problemet samt processen vid stadsplanering. Med vald metod 

har resultat framtagits, genom att utveckla metoden och inkludera fler 

aspekter som ekonomi, politik och miljö, hade ett djupare resultat kunnat 

nås.  

Flera personer hade kunnat intervjuas för att få fler tankar kring ämnet men 

även för att förstå processen ännu bättre. En intervju med Stockholms 

stadsbyggnadskontor hade varit relevant för arbetet. Det hade ökat 

reliabiliteten på arbetet och möjligen skapat en bättre förståelse varför 

platserna som undersöks idag är obebyggda. På grund av tidsbrist samt dålig 

återkoppling av Stockholms stadsbyggnadskontor uteblev en intervju. 

Intervju med fler konstruktörer hade också ökat reliabiliteten på arbetet. 

Intervju med konstruktör Sigvard Dahl var inbokad men uteblev. Sigvard 

hänvisade till Svensk Byggnadsnorm istället som hjälpt arbetet framåt.  

Litteraturundersökningen som gjordes i den inledande delen av 

examensarbetet var bra. Mycket information hittades vilket gav en 

fördjupande teoretisk kunskap kring problemet. Krav som måste följas vid 

bebyggelse var lätt att hitta. Platserna som undersöks ligger under kraftiga 

bullerförhållanden. För att få ett exaktare mått på bullernivåerna  för att veta 

precis vilka förhållanden som byggnaden skulle dimensioneras efter. Detta 

hade kunnat bidra att resultatet blivit mer precis och trovärdig. För att 

resultat skulle bli mer precist hade en egen riskanalys kunnat göras. Tanken 

var att göra en egen riskanalys fanns under den inledande delen av 

examensarbetet men uteblev på grund av bristande kunskap.  

Det hade varit intressant att göra en enkätundersökning för arbetet. För att få 

veta vad folk föredrar när det gäller förtätning av städerna. Och få veta om 

folk hade kunna tänka sig att bo i en mer bullerutsatt miljö för att bo centralt.  

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Lilla Essingen 

I och med att platsen ligger precis intill E20/E4 så utsätts den för mycket 

buller. Fasadsidan som ligger efter E20/E4 klarar inte av de krav som ställs i 

akustik synpunkt. Lösning med en tyst fasadsida var det som direkt började 

planeras, det gick dock inte att uppnå. Nordost om byggnaden planeras idag 

ett nytt bostadsområde. Bullerutredningar som har gjorts över det området 
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sträcker sig fram till platsen som undersöks. Därifrån har bullervärdena 

tagits. För att få ett mer precist resultat hade egna bullermätningar kunnat 

göras. Genom detta hade förutsättningarna vart tydligare. 

Riskanalyser från det planerade bostadsområdet i nordost har även studerats. 

Detta gjordes för att se hur kraven fungerar där farligt gods passerar på 

trafikled.  

Tanken med arbetet var att visa att bebyggelse på de undersökta platserna 

var möjlig. Kontakt med Sigvard Dahl som arbetar som konstruktör har 

tagits. Tanken med denna kontakt var att visa upp de platser som undersöks 

samt de lösningar som tagits fram. För att sedan veta om en möjlig 

konstruktion går att skapa. Svaret från Sigurd var att en lösning var möjlig.  

Det som skapar mest problem är att föreslagen bebyggelse ligger intill 

E20/E4. Byggnaden måste därför vara konstruerad för en eventuell kollision 

med passerande fordon. Statistik på hur många trafikolyckor som hänt på 

Essingebron har undersökts. Undersökningen visar brist på information om 

olyckor. Frågan är då hur många olyckor som egentligen händer på denna 

väg. En åtgärd som bör utföras vid bebyggelse på denna plats är att sänka 

hastigheten på passerande fordon. Genom att sänka hastigheten minskas 

även risken för olyckor. Sänkt hastighet från 70km/h till 50km/h visar även 

att ljudnivån från fordonen teoretiskt sett minskar med 4 dB. Att räkna med 

att ljudnivån från trafikleden minskas med 4 dB rakt av är inte trovärdigt. 

Problematiken ligger hos trafikanterna, alla följer inte de hänvisningar som 

finns och överskrider tillåten hastighet. Kraven för säkerhet vid trafikleden 

går att minska ytterligare. Den största risken är en explosion av farligt gods. 

Genom att dirigera om vägen för farligt gods så att de inte passerar 

byggnaden minskar risken för en explosion. Givetvis skulle det vara svårt att 

motivera en omdirigering från E20/E4, men det hade skapat en tryggare 

miljö för bostäder i närheten. Lämpligt hade varit att uppföra en väg för tung 

trafik som inte passerar igenom centrala delar. Enligt Länsstyrelsen är 

statistiken över hur farligt gods och hur mycket som färdas på vägarna 

begränsad. Det måste förbättras om bebyggelse på platser som denna ska 

fungera.  
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7.2.2 Överdäckning av Fredhällstunneln 

 

Platsen som föreslås utförs med överdäckning över trafikleden E4/E20. 

Detta innebär att Fredhällstunneln förlängs. Tunnelmynningen bildar en 

kraftig bullerkälla som måste återgäldas. För att bullret inte ska stiga rakt 

upp på den norra fasaden bör det monteras bullerplank vid 

tunnelmynningen. Överdäckning är en relativt ny metod som börjat 

användas. Informationen om processen vid överdäckning är begränsad. 

Specifika regler och krav vid bebyggelse på en överdäckning finns inte 

vilket enligt Länsstyrelsen försvårar utförande. Det blir mer än 

tolkningsfråga över de krav och riktlinjer som redan finns för både bostäder 

och broar. Enligt Länsstyrelsen ska de flesta överdäckningarna vara möjliga, 

det är mer en kostnadsfråga. En utredning av kostnaden samt intäkterna av 

en överdäckning bör undersökas ytterligare.   

Eftersom farligt gods passerar platsen på E20/E4 behövs en riskanalys 

utföras för att se riskerna vid eventuell olycka. Då tunneln förlängs kan fler 

utrymningsvägar behövas placeras ut. En egen riskanalys planerades men 

uteblev på grund av bristande kunskap. Med hjälp av en riskanalys hade 

kraven vid planering varit tydligare. 

Parkeringsmöjligheterna i Stockholm är begränsade. På grund av det 

planeras parkeringar i markplan. E20/E4 passerar rakt under byggnaden. 

Ytterligare anledning till att garage planeras på första plan är för att minska 

bullernivåerna samt fungera som skyddsbarriär vid olycka. Över garaget 

delas byggnaden upp i två huskroppar som tillsammans skapar en innergård. 

Då byggnaden har befintliga trafikleder åt norr och söder utformas 

enkelsidiga lägenheter mot innergården och korridor mot norr och söder. För 

att minska bullret bör det även här utföras en sänkning av hastigheten, som i 

förslaget på Lilla Essingen. Lämplig hastighetssänkning skulle vara 50km/h. 

Det minskar bullret med 4 dB. Precis som vid Lilla Essingen kan farligt 

gods dirigeras om. Det medför att risken för olycka vid platsen troligtvis 

minskar.  
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7.2.3 Färjecentralen 

I och med att platsen är omringad av trafikleder i alla väderstreck förutom i 

öst, utsätts byggnaden för mycket buller. Därför måste en tyst sida skapas. 

På södra delen av platsen passerar ett järnvägsspår vilket medför att det 

måste vidtas säkerhetsåtergärder. Platsen utformas med byggnad runt om 

platsen så att en tyst innergård skapas. Järnvägsspåret och trafiklederna 

hamnar utanför byggnaden. Vid utformning av lägenheterna är det viktigt att 

de privata rummen ligger mot innergården för att skapa en bra boendemiljö. 

Specialfönstret Alaska rekommenderas att används på fasadsidorna mot 

trafikled. Eftersom trafikleden går parallellt med huset är tvåglasfönster 

högst olämpligt. 

Platsen är omringad av befintliga trafikleder vilket medför risk för olycka. 

Befintliga vägräcken som skiljer vägen från platsen behålls och kompletteras 

med bakomliggande betongfundament. Det görs för att vid eventuell olycka 

hålla fordon borta från fasaden. Statistik över vad för slags trafik som färdas 

på trafikleden är av stort intresse. Sökningar har gjorts utan framgång. 

Statistiken över sådana uppgifter måste bli bättre då information är av stort 

intresse vid bebyggelse på liknande platser.  

Platsen planeras med garage i markplan som utnyttjar hela ytan.  

Innergården skapas på garaget med bostäder i ytterkant runt om platsen. 

Innergården går att utforma på ett sätt som bör skapa en trygg och lugn 

miljö.  

Fasadsidan som går parallellt med järnvägsspåret måste vara dimensionerad 

för eventuell urspårning av tåg. Det går att bygga tunnel över järnvägsspåret 

och på så sätt minskar risken för att byggnaden påverkas vid en eventuell 

urspårning. Resultatet visar att platsen går att bebygga men utförligare 

analyser över problematiken måste undersökas innan beslut om eventuell 

bebyggelse kan uppföras.  

7.3 Förslag till framtida undersökningar 

Platserna som undersöks ligger under bullriga förhållanden från närliggande 

trafikled och är ett stort problem.  Framtida undersökningar bör tydliga 

bullerutredningar göras för att få ett mer analyserat svar. Riskanalyser bör 

också göras för att klart och tydligt veta förutsättningarna för byggnaden. 

För att få ett mer genomarbetat resultat borde en plats i taget undersökas. 

Utredningar kring hur bebyggelse på undersökta platser påverkar 

närliggande bebyggelse bör utredas.  
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8. Slutsatser 

Arbetet visar på möjlighet till förtätning på redovisade platser. Det ställer 

dock höga krav på konstruktioner för att uppnå riktlinjer som ställs vid höga 

bullerförhållanden och trafik som färdas med farligt gods. På marknaden 

finns det många alternativ till konstruktionslösningar som borde möjliggöra 

uppförande av bebyggelse, dock gör det att priset för byggherre ökar. 

Platserna visar på att det går att uppföra totalt 270 lägenheter. Genom att 

utnyttja liknande platser inom centrala stadsbilder borde det gå  att öka 

antalet planerade bostäder i förtätningsprocessen. Vissa fall kan komma att 

bli väldigt påkostade för att uppnå kraven. Men för att skapa en hållbar 

stadsutveckling behövs utnyttjande av liknande platser som har undersökts i 

arbetet. Om man inte inkluderar platser på grund av att det är svårbebyggt 

och istället utnyttjar befintliga grönstråk i städerna så kommer dessa minska. 

Buller utgör en stor utmaning i processen av förtätning, för att möjliggöra en 

hållbar stad bör man se över allternativ till att göra avlastningsvägar runt om 

städerna, för att minska fortgående trafik genom de centrala delarna. Farligt 

gods utgör helt klart stora risker med katastrofala konsekvenser. Mellan 

2007-2012 har endast två händelser skett som kategoriseras som en 

explosion där en förare omkom, dock var ingen av dessa händelser på 

E20/E4. Detta tyder på en liten sannolikhet för olycka med tanke på att de 

årligen fraktas ca tio miljoner ton på det svenska vägnätet.  

Att utnyttja ytor som undersökts skulle leda till en ökad förtätning. Men det 

löser inte bostadsbristen, det kan dock bidra till en minskad sådan. Att bygga 

centralt innebär större kostander för byggherren vilket leder till ökade 

bostadspriser. För att tillgodose bostäder åt alla bör det uppföras bostäder av 

god kvalitet, men med varierade priser för att människor med en lägre 

inkomst ska kunna utnyttja dessa. 
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Figur 22: Sektion plats 2 
 

Figur 23: Sektion plats 3 
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Figur 25: Visualisering av förslag sett från nordväst 
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BILAGA 1: Sektion över byggnad på Lilla Essingen 

 

Figur 21: Sektion plats 1 
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Figur 23: Sektion plats 3 
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Figur 24: Sektion hög del på plats 3 
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BILAGA 2: Visualisering av byggnad på Lilla Essingen 

Figur 25: Visualisering av förslag sett från nordväst 
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Figur 26: Visualisering av förslag på plats 1 sett från väst 
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Figur 27: Visualisering av förslag sett från norr 
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Figur 28: Visualisering av förslag på plats 2 sett från söder 
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Figur 29: Visualisering av förslag sett från väsert 
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Figur 30: Visualisering av förslag sett från nordöst 
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Figur 31: Visualisering av förslag sett från öst 
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Figur 32: Visualisering av förslag sett från nordväst 
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Figur 33: Visualisering av förslag sett från nordöst 
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