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I städer finns det idag många bortglömda outnyttjade platser, så kallade ickeplatser, 
vars fulla potential inte tillvaratas. Stadens sociala hållbarhet missgynnas ofta av dessa 
platser som i många fall ger upphov till otrygghet, obehag och utsatthet för förbi
passerande, särskilt för kvinnor. Återkommande bortglömda platser i svenska städer 
är de så kallade brofästeplatserna, det vill säga platser under broar intill brofästen. 
Syftet med studien är att visa på potentialen hos outnyttjade brofästeplatser i urbana 
miljöer och att belysa förutsättningar, problem och möjligheter samt sociala och eko
logiska fördelar med en bebyggelse av dessa platser.

Studien visar att bebyggelse av platserna kan skapa säkra och inkluderande områden 
att vistas i, samt öka den upplevda tryggheten på platsen framförallt för kvinnor. 
Bebyggelse som i någon form aktiverar platsen bidrar till att skapa sociala möten i 
staden. Bebyggelsen kan även fungera brottsförebyggande, bland annat till följd av 
ett ökat flöde av människor på platsen. Ekologiska fördelar som erhålls är att urban 
grönska, och därmed viktiga ekosystemtjänster, kan bevaras i större utsträckning då 
de redan hårdgjorda eller grusbelagda ytorna används vid förtätning i urbana miljöer 
istället för grönområden. Grönska och ekosystemtjänster ger viktiga rekreativa och 
sociala värden för stadens invånare och gynnar även förekomsten av biologisk mång
fald.

Brofästeplatser utnyttjas i andra länder både för bostäder och verksamheter, därför 
uppstår frågan om varför dess potential inte tillvaratas i Sverige. Platserna tycks ha 
glömts bort eller tidigare inte behövt tas i beaktning vid förtätning av svenska städer, 
då det funnits annan mark att exploatera. Studien konstaterar att det inte finns några 
generella förbud eller reglemente som reglerar bebyggelse eller icke bebyggelse av 
brofästeplatser. Samtliga lagar, krav och bestämmelser vilka gäller vid planering, pro
jektering och uppförande av byggnader i Sverige, gäller för platserna. Varför platserna 
inte nyttjats kan även bero på förutfattade meningar hos aktörer i byggbranschen. 
Exempelvis förutsätts att krav inom andra områden än det egna inte uppnås. De förut
fattade meningarna är ofta grundade i antaganden utanför respektive yrkesprofession, 
snarare än fakta, vetskap och erfarenhet. För att platserna ska kunna bebyggas krävs 
därmed en förändring av inställning och attityd hos aktörer i branschen.

Byggnadstypologierna verksamhetslokaler, bostäder och tillfälliga boenden, är alla 
möjliga att uppföra vid brofästeplatser, med undantag för bostäder vid de brofä
steplatser där ljudnivå och dagsljusinsläpp inte uppnår kraven. Bäst lämpade byggnad
stypologi för många urbana brofästeplatser är verksamhetslokaler, där en blandning 
av funktioner som både kräver konsumtion och inte kräver konsumtion skulle gynna 
den sociala hållbarheten i området bäst. Studien visar att bebyggelse av brofästeplats
er är möjlig om parametrar som belysts i studien beaktas och tillgodoses. För att 
möjliggöra ett sådant projekt krävs en ändrad inställning, attityd och ett gediget tvär
professionellt sam arbete mellan olika professioner i branschen. Att myndigheter och 
aktörer inom bygg branschen skapar ett bättre samarbete skulle inte enbart gynna en 
eventuell bebyggelse av dessa platser, utan samtliga byggprojekt i Sverige.

Nyckelord: Ickeplatser; Brofästen; Bortglömda platser; Outnyttjade platser; Social 
trygghet; Hållbar arkitektur; Social hållbarhet; Ekologisk hållbarhet; Byggteknik

Sammanfattning





In today’s cities there are many forgotten places whose full potential is not being met. 
The social sustainability of the city is often disadvantaged by these places as they 
cause insecurity, discomfort and vulnerability to passersby, especially women. A 
forgotten place that is recurring in Swedish cities are socalled bridge abutmentsites, 
that is, places under bridges next to the abutment. The purpose of the study is to 
demonstrate the potential of these nonplaces at bridge abutments in urban environ
ments and to highlight the conditions, problems and possibilities as well as the social 
and ecological benefits of a development of these sites.

The study shows that building these sites can create safe and inclusive areas to stay 
in, as well as increase the perceived security of the site, especially for women. Housing 
that in some way activates the site helps to create social meetings in the city. The 
building can also act crime preventive, partly due to an increased flow of people on 
the site. The ecological benefits obtained are that urban greenery, and thus important 
ecosystem services, can be preserved to a greater extent as already impermeable sur
faces are used in densification in urban environments instead of green areas. Greenery 
and ecosystem services provide important recreational and social values for the city’s 
inhabitants and also benefit the presence of biodiversity.

All laws, requirements and regulations that apply to planning, design and construction 
of buildings in Sweden, also applies to these locations. The study finds that there are 
no general prohibitions or regulations that regulate the construction or nonconstruc
tion of bridge abutments. Bridge abutmentsites seem to have been forgotten or previ
ously not needed to be taken into account in the densification of Swedish cities, since 
there have been other land to exploit. Another reason why the sites have not been used 
is due to preconceived opinions in the construction industry. The preconceptions are 
often based on assumptions beyond professional knowledge, rather than facts and 
experience. In order for the places to be built, a change of attitude in operators in the 
construction industry is required.

The functiontypes of community center, housing and temporary accommodation 
are all possible to construct at these sites, with the exception of housing at the bridge 
places where noise levels and daylight emissions do not meet the requirements. The 
bestsuited functiontype for many urban bridge abutmentsites is a community 
center, where a mix of functions that require both consumption and nonconsumption 
would best benefit social sustainability in the area.

The study shows that construction of the bridge abutmentsites is possible if param
eters, as mentioned in the study, are considered and met. In order to enable such a 
project, a change in attitude and solid cooperation between several operators in the 
industry are required. The cooperation between authorities and operators in the con
struction industry would not only benefit the possible development of these sites, but 
all construction projects in Sweden.

Keywords: Non places; Bridge abutment; Forgotten places; Social security; Sustainable 
architecture; Social sustainability; Ecological sustainability; Constructional  
Engineering

Abstract





Studien har genomförts vid Kungliga Tekniska högskolan inom  
högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design. Arbetet är  
utbildningens avslutande examensarbete, omfattande  
15 högskolepoäng.

Studiens projektidé, om bebyggelse av platser under broar intill 
brofästen, mötte till en början skepticism av sakkunniga inom 
området, men under samtalens gång har skepticismen bytts ut mot en 
positiv nyfikenhet. Tack till alla de sakkunniga som ställt upp på möten 
och intervjuer och som hjälpt oss att ta ytterligare ett steg mot ett 
nyttjande av dessa ickeplatser  brofästeplatser.

Tack till ETTELVA Arkitekter, och vår handledare Cecilia Hörngren, 
för generositeten att låta oss nyttja det vänliga och stöttande kontoret 
under arbetets gång, samt för de välbehövliga Life Kinetikpauserna vi 
fått delta i. Tack även till Belatchew Arkitekter för inspirerande samtal 
och uppmuntran i arbetet. 

Zeev Bohbot har det senaste året genom sina kurser inspirerat och  
uppmuntrat oss att utveckla våra visioner och vårt självförtroende 
inom arkitektur och byggteknik. Det är vi evigt tacksamma för!

Till sist vill vi rikta ett varmt tack till våra familjer för det stora stöd 
och den hjälp vi fått i denna intensiva och givande period.

Stockholm, 20170524

Anna Josephson 
Sara Lundström

Förord





Innehåll
1 Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 2
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7.4 Social hållbarhet kopplad till Hornfästet  69
7.4.1 Upplevd trygghet vid Hornfästet  69
7.4.2 Skapa trygghet vid Hornfästet  70
7.5 Funktionsanalys - bäst lämpade byggnadstypologi 73
7.5.1 Resultat av funktionsanalys  74
7.6 Koncept och förslag  74
8 Diskussion 79
8.1 Lagar, krav och tröghet kring bebyggelse vid broar 79
8.2 Bäst lämpade funktioner för att gynna brofästeplatser 
  med omnejd 80
8.3 Sociala och ekologiska fördelar med bebyggelse av brofästeplatser  82
8.4 Beaktande av brofästeplatser i samband med projektering av broar  82
9 Slutsatser 83
10	 Rekommendationer	 85
 Källförteckning 86



1 Inledning

Stadens bortglömda plats - Byggteknik och Design KTH Anna Josephson & Sara Lundström 1

1 Inledning

I städer finns det idag många bortglömda 
platser vars fulla potential inte tillvaratas. 
Stadens sociala hållbarhet missgynnas 
ofta av dessa platser då de ger upphov till 
otrygghet, obehag och utsatthet för för
bipasserande. Det kan vara platser vars 
funktion kan förbättras eller platser där 
funktion helt saknas. Sådana odefinierade, 
överblivna platser i urbana miljöer som 
saknar användning och mening kan enligt 
Trancik (1986) benämnas som ickeplatser. 
Ickeplatserna är enligt Tranick misslyck
ade fysiska strukturer i stadslandskapet. 
Grupper som känner sig särskilt utsatta 
i sådana områden är kvinnor, äldre och 
funktionsnedsatta (Johansson, 2012). En 
återkommande ickeplats i urbana miljöer 
där ändamål och funktion saknas och där 
många upplever otrygghet är ytorna under 
broar intill brofästet. I studien kommer 
platserna benämnas brofästeplatser. Dessa 
platser präglas ofta av nedskräpning och 
ökad skadegörelse och kantas i många 
fall av mörka gång och cykelbanor. Enligt 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ 2002) är 
dessa kommunikationsstråk med broar, 
tunnlar, gång och cykelbanor särskilt 
utsatta för brott. 

Uppkomsten av ickeplatserna vid brofästen 
är i många fall en restprodukt av bilens 
intrång i staden under 1950talet. Trots att 
den utbredda bilismen endast präglat vår 
historia under drygt ett sekel har den helt 
förändrat hur städer utformats och därmed 
även hur de ser ut och fungerar idag 

(Trancik, 1986). De broar vi har i städerna 
har antingen uppförts för att binda samman 
olika stadsdelar och skapa länkar mellan 
öar och förbindelser över vattendrag, eller 
helt enkelt för att utöka eller förbättra 
infrastrukturen. Planeringen har tillgodo
sett huvudändamålet men missat att på ett 
effektivt sätt projektera för de ickeplatser 
som ofta skapas i samband med brobyggan
det. Arkitekterna och författarna Cupers 
och Miessen (2003) menar att dessa icke
platser bildas utanför arkitektens vision 
där små mellanrum uppstår mellan de 
välplanerade ytorna med tilldelad funktion.

Människor påverkas ofrivilligt av sin om
givning, såväl av den bebyggda som den 
icke bebyggda miljön. Många exponeras 
dagligen för ickeplatserna vid brofästen då 
de ofta är centralt belägna. De centrala icke
platserna har på grund av dess läge stor 
potential att nyttjas och därigenom bidra 
till en tryggare och följaktligen mer socialt 
hållbar stad. Att i planering och underhåll 
förbise platser i staden kan ge samhälls
mässiga och sociala problem vilket vidare 
leder till ökade samhällskostnader (Lind
berg, A. Kommunpolis, personlig intervju, 
19 april 2017). Forskning från senare år, vid 
institutionen för miljöpsykologi, arkitektur 
samt trafik och väg vid Lunds universitet, 
menar att en grundläggande förutsättning 
för att människor ska vilja vistas utomhus 
är att miljön upplevs tillgänglig och trygg, 
även när det är mörkt ute. Denna aspekt är 
särskilt viktig i mörka länder som Sverige, 

1.1 Bakgrund
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1.2 Syfte
Arbetet syftar till att utreda potentialen hos outnyttjade platser vid brofästen 
i urbana miljöer och att utreda förutsättningar, problem och möjligheter 
samt belysa de sociala och ekologiska fördelarna med en bebyggelse av dessa 
platser. 

1.3 Målformulering
Målet med studien är att lyfta medvetenheten om potentialen hos de bort
glömda platserna vid brofästen. Studien ska väcka frågan om varför platserna 
inte nyttjas i större utsträckning och vidare visa att platserna kan förvandlas 
till en tillgång för staden istället för att ge upphov till problem. När en aktör 
bestämmer sig för att bebygga en plats under en bro ska denna rapport kunna 
fungera som ett stöd till ett första, grundläggande steg i en fortsatt utredning.

då många undviker att gå ut eller begränsar 
sin vistelse till vissa platser efter mörkrets 
infall (Johansson, 2012).

I en stad som Stockholm, med många vat
tendrag och intensiv infrastruktur finns det 
gott om broar, vilket medför ett stort antal 
outnyttjade ytor under broarna. Det finns 
många exempel på sådana platser, bland 
annat Hornstull under Liljeholmsbron, 
Atlasmuren under S:t Eriksbron, Tegelback
en vid Centralstationen, Skanstull under 
Skansbron, brofästena till Barnhusbron. I 
många andra europeiska storstäder, som 
London, Amsterdam och Berlin, utnyttjas 
utrymmet under broar intill brofästet till 
bland annat butikslokaler, restauranger och 
caféer. Områden med broar blir på så sätt 
integrerade i stadsbilden och upplevs som 
en naturlig och levande del av staden istäl
let för att skapa en avskiljande barriär. Att 
andra länder väljer att nyttja dessa platser 
väcker frågan varför Sverige och Stockholm 
inte valt att följa dessa exempel. 

Efter samtal med sakkunniga inom bran
schen kan vi konstatera att den här frågan 
inte är särskilt utforskad. Flera av de 
sakkunniga ställer sig tveksamma till om 
det är genomförbart men uppger samtidigt 
att de inte har någon erfarenhet av den 
typen av bebyggelse. Gemensamt för samt
liga vi varit i kontakt med är att de instäm
mer i att dessa ytor kommer att behöva 
användas i framtiden och tycker att studien 
är mycket intressant och tar gärna del av 
resultatet. Om dessa områden aktiveras på 
ett bra sätt kan platserna göras tillgängli
ga för människor som idag väljer att inte 
vistas där på grund av rädsla eller obehag 
inför dessa platser. Det är många para
metrar vilka måste beaktas och utredas 
om bebyggelse vid brofästeplatser ska 
vara möjlig. Vi väljer därför att undersöka 
rådande lagar, krav och bestämmelser som 
kan påverka en bebyggelse under broar 
invid brofästen samtidigt som vi belyser de 
spatiala, sociala och ekologiska fördelarna 
ett sådant projekt kan ge.
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1.4 Frågeställning
För att uppnå syftet besvaras följande frågeställningar:

Vilka sociala och ekologiska fördelar kan bebyggelse av de bortglömda platser
na vid brofästen i urbana miljöer bidra till för staden? 

Vilka lagar, krav och bestämmelser reglerar bebyggelse av platser under broar 
och brofästen? 

Varför byggs det i dagsläget inte i större utsträckning på dessa platser i 
svenska urbana miljöer? 

Vilken byggnadstypologi lämpar sig för brofästeplatser och vilken funktion 
gynnar bäst den sociala hållbarheten i området?

1.5	 Avgränsningar
Studien avser bebyggelse vid broar i urbana miljöer i Sverige, specifikt i Stock
holm. Tidsramen på tio veckor avgränsar utredningen till broar med vägtrafik, 
därmed utesluts järnvägsbroar. För att konkretisera utredningen väljs, efter 
fältstudier av tio brofästeplatser i Stockholms innerstad, ett specifikt brofäste i 
Stockholm ut. Det specifika brofästet som valts i rapporten är Liljeholmsbrons 
nordöstra brofäste vid Hornstulls Strand. Genom att utgå från den specifika 
platsen kan förutsättningar, problem och möjligheter som tas upp i rapporten 
appliceras på platsen och utredas vidare. Konkreta exempel kan därmed tas 
fram och tydliggöras.  

Rapporten består i huvudsak av två delar, en teknisk del som lyfter fram alla 
krav och en del som behandlar hållbar utveckling. De två huvuddelarna be
handlas separat men kommer i vissa sammanhang att vävas samman, då det 
i praktiken råder samspel mellan dem. Den tekniska delen indelas i bygg och 
trafikrelaterade krav. Den byggnadstekniska delen avgränsas till att behandla 
myndigheters lagar, krav och bestämmelser gällande buller, luftkvalitet och 
dagsljus. De trafikrelaterade kraven behandlar krav som ställs av broägare 
och broförvaltare samt risker med bebyggelse av brofästeplatser. Den hållbara 
utvecklingen delas in i socialt och ekologiskt hållbar utveckling, med social 
hållbarhet i fokus. Den sociala hållbarheten syftar främst till trygghet för 
kvinnor samt brottsförebyggande åtgärder. Den ekologiska hållbarheten syftar 
till förtätning av städer och urban grönska. 

hållbarhet
tekniska krav

trafik-
relaterade  
krav 

byggnads-
tekniska
krav

sociala 
aspekter

ekologiska
aspekter 

bebyggelse  
av

brofästeplatser

Fig. 1. Studiens upplägg
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Studien avgränsas till att utreda tre byggnadstypologier som skulle kunna vara 
aktuella, för att slutsats ska kunna dras vilken funktion som lämpar sig bäst 
för brofästeplatser. De tre typologierna som utreds är: 

• Verksamhetslokaler
• Bostäder 
• Tillfälligt boende

Med verksamhetslokaler avses framförallt restauranger, caféer, butiker, kons
thallar och olika typer av kulturverksamheter. Tillfälligt boende innefattar 
hotell, vandrarhem och andra varianter av boende under en kort tid. 

Enligt Boverket (2016a) råder intensiv bostadsbrist, därmed blir bostäder en 
självklar verksamhet att utreda för möjligt nyttjande av dessa platser. Under 
några år framöver kommer även brist på hotellrum och kommersiellt boende 
att råda i Stockholm (Annordia, 2016), vilket gör den typen av verksamhet 
aktuell att utreda. Verksamhetsområden som restaurang, café och kultur 
bidrar till aktivitet i områden både dag och kvällstid och bör av den anlednin
gen utredas som en möjlig verksamhet.

1.6 Metoder
Studien baseras på tre metoder, litteraturstudier, intervjuer och fältstudier. 
Metoderna är valda för att skapa bästa förutsättningarna för projektet utifrån 
den tidsram studien förhåller sig till. 

1.6.1 Litteraturstudier
För att klargöra och utreda gällande lagar, 
krav, bestämmelser och riktlinjer avseende 
buller, luftkvalitet, dagsljus, ekologisk håll
barhet samt brokonstruktioner, har litter
aturstudien koncentrerats till lagar, före
skrifter och rapporter eller publikationer 
från officiella webbplatser till bland annat 
FN, regeringen, Boverket, Trafikverket, 
Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket. 

Litteratur avseende social hållbarhet och 
psykologiska faktorer samt utredningar om 
stadsrummets påverkan på människan har 
hämtats från vetenskapliga artiklar, rap
porter och publikationer. Trygghetsbegrep
pet har varit centralt i litteraturstudien där 
en mängd forskning finns tillgänglig inom 
området, vilket förser studien med gediget 
litterärt underlag.

m
et

od

litteratur-
studier

intervjuer fältstudie litteratur-
studier

intervjuer

Fig. 2. Använda metoder i studien
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1.6.2 Intervjuer
Intervjuer används som komplement till 
litteraturstudien och har genomförts med 
sakkunniga från berörda myndigheter, 
miljö psykologer, polisen och yrkes
verksamma inom brounderhåll. Vilken 
myndighet som ansvarar för vad är i vissa 
fall svårt att utreda genom litteraturstudier, 
därför har intervjuer med sakkunniga från 
respektive myndighet varit nödvändiga för 
att tids effektivt erhålla resultat. Avseende 
inspektioner och underhåll av broar har 
inter vjuer med yrkesverksamma inom 
området bedömts vara den bäst lämpade 
metoden för att erhålla mest adekvata svar 
för studiens frågor. Intervjuer har även 
genomförts med förbipasserande vid 
platsen vid Lilje holmsbrons norra brofäste 
vid Hornstulls Strand.

Studien innefattar både personliga inter
vjuer och telefonintervjuer där frågor, 
svar och diskussioner finns bevarade hos 
rapportförfattarna.  

1.6.3 Fältstudier
Fältstudier av tio olika brofästeplatser i 
Stockholm genomfördes vid ett tillfälle per 
plats för att undersöka hur platserna ser ut 
samt hur människor rör sig i området. Vid 
platserna har brofästets väderstreck, antal 
broar som utgör platsen och vad som finns 
under bron konstaterats. Mängden trafik 
som trafikerar bron uppskattas samt vilken 
aktivitet som finns under och runt omkring 
bron. Ljudnivån under bron uppskattas 
utifrån egna upplevelser, exempelvis genom 
bedömning om samtal utförs med eller 
utan svårigheter. Fältstudier är nödvändiga 
vid all typ av planering och projektering 
för att upplevelsen av platsen och dess 
förutsättningar ska tillgodoses på bästa 
sätt. Hur en plats upplevs kan endast kon
stateras på den specifika platsen och inte 
genom kartor, bilder eller andra männi
skors uppfattning. 

Efter att ha studerat de tio olika bro
fästeplatserna valdes en specifik plats 
ut, Liljeholmsbrons nordöstra brofäste 
i Hornstulls Strand. Att en specifik plats 

valdes ut möjliggjorde platsspecifika utred
ningar vilka inte hade varit möjliga utan en 
bestämd plats. Den utvalda platsen besök
tes ytterligare två gånger. En gång under 
kvällstid för att undersöka och analysera 
hur platsen fungerade då och hur aktivi
teten och funktionen förändrats under 
dygnets timmar. Platsen besöktes även en 
gång under rusningstrafik för att utföra en 
enklare bullermätning på platsen. 

1.6.4	Metodreflektion	
De valda metoderna gav goda förutsättning
ar för studien. För att stärka validiteten 
i slutsatser som dragits av fältstudierna 
bör platserna ha besökts vid fler tillfällen. 
Den valda platsen besöktes vid tre till
fällen vid olika tider på dygnet, validiteten 
för fältstudien vid den valda platsen hade 
kunnat stärkas ytterligare genom att 
besöka platsen under veckans alla dagar 
samt olika årstider. Validiteten i intervjuer
na som utförts på den specifika platsen 
vid Liljeholm sbron kan stärkas ytterligare 
genom fler intervjuer och kompletterande 
enkäter. 

Reliabiliteten i framförallt litteraturstudien 
är stark då stora delar av dem grundar sig i 
lagar, bland annat plan och bygglagen samt 
övriga myndighetsdokument. Även inter
vjuer med sakkunniga från branschen har 
stor reliabilitet då samtliga intervjuperson
er har professioner som rättfärdigar deras 
uttalanden. De intervjuade har även läst 
igenom och godkänt den slutgiltiga texten 
som berör deras uttalanden. 

De trafikrelaterade kraven i studien är 
främst baserade på intervjuer med sak
kunniga från bland annat Trafikverket och 
Stockholms stads Trafikkontor.
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1.6.5	Källkritik
Författarna till litteraturen som använts 
är ansvariga myndigheter, erkända orga
n isationer eller forskare inom urbant 
stadsliv och dess sociala aspekter. Roger 
Trancik och Jane Jacobs får stort utrymme 
i denna studie med teorier om bland annat 
ickeplatser och upplevelse av trygghet i 
stadsrummet. Metoderna, författarna och 
litteraturen är erkända inom stadsplane
ring men läsaren bör ha i åtanke att viss 

litteratur är äldre och att utveckling har 
skett sedan de publicerats. I enstaka fall har 
andra handskällor använts då bland annat 
förstahandskällan inte längre funnits kvar. 

Samtliga fotografier, tabeller och figurer 
som återfinns i rapporten är tagna eller 
tillverkade av studiens författare om inget 
annat anges.

1.7 Disposition
Studien består av två huvuddelar där den första behandlar tekniska krav 
och den andra hållbarhet. De tekniska kraven behandlas under 4 Byggnads- 
och trafikrelaterade krav och innehåller krav som finns i samband med up
pförande av en byggnad och de krav myndigheter med ansvar för bron ställer. 
Denna del belyser hur kraven ska bemötas och därmed hur bebyggelse av 
brofästeplatserna kan möjliggöras. Hållbarheten behandlas under kapitel 5 
Hållbar utveckling i staden - en god bebyggd miljö och avser sociala och eko
logiska aspekter av hållbar utveckling. Denna del lyfter frågan om varför 
studien görs och vilka vinster som kan göras socialt och ekologiskt för staden. 
Till varje enskild del i utredningen följer en separat analys med resultat. 
Samtliga resultat och analyser samlas och appliceras på den specifika platsen 
under Liljeholmsbron under 7 Sammanställning av resultat och platsanalys av 
Hornfästet. 
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Fältstudier av tio platser under broar vid brofästen i Stockholms innerstad 
har utförts. Platserna studerades utifrån mängden trafik på bron, vad platser 
under bron består av, vilka aktiviteter som finns på platsen, hur stor yta som 
finns att tillgå vid brofästet, vilket väderstreck det ligger i samt hur ljudnivån 
uppfattas på platsen. Gemensamt för de tio platserna är att de ligger centralt 
belägna inom Stockholms innerstad. Samtliga platser är även hårdgjorda 
i form av asfalt eller betong, eller grusbelagda. I övrigt har platserna olika 
karaktär vad avser ljusinsläpp, storlek på volym och aktivitet på platsen  
(se bilaga 1).

2 Nulägesbeskrivning
2.1 Nuläget för brofästeplatser  
 i Sverige 

Besökta platser:  

 Liljeholmsbrons fäste vid Liljeholmen
 Liljeholmsbrons fäste vid Hornstulls Strand
 Västerbrons fäste i Rålambshovsparken
 Västerbrons fäste vid Norr Mälarstrand 
 Tranebergsbrons fäste vid Kristineberg

 S:t Eriksbrons fäste vid Atlasmuren 
 Barnhusbrons fäste vid Torsgatan 
 Barnhusbrons fäste vid Kungsholmen 
 Broarna på Tegelbacken  
 Skansbrons fäste vid Skanstull 

Bild 1. Karta över de besökta brofästeplatserna i Stockholm
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Fotografier från besökta brofästeplatser

1

3 2

4

5
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Studien är inriktad på platser som inte är 
välfungerande i dagsläget och ger upphov 
till problem för staden och dess invånare. 
En plats med dessa egenskaper är platsen 
under Liljeholmsbrons nordöstra brofäste 
vid Hornstulls Strand, se fotografi nr 2. 
Fältstudien visade att alla besökta 
platser inte behöver åtgärdas då vissa är 
fungerande som de är idag. Exempel på väl
fungerande platser är Rålambshovsparken 
under Västerbron (nr 3) och Kristineberg 
under Tranebergsbron (nr 5). Platsen vid 
Tranebergsbron har försetts med lekplats 
och utomhusgym. Området är välskött och 
naturskönt och det är tydligt att platsen är 
till för allmänheten. Under Västerbron finns 
en skatepark som är välbesökt och välskött 
och skapar ett flöde av folk som annars 
inte hade besökt platsen. Gemensamt för 
platserna är att de upplevs öppna och det 
är lätt att skapa överblick över hela platsen 
och vilka människor som befinner sig där. 
Rålambshovsparken är ett bra exempel där 
satsning på aktiviteter gett resultat i ett 
kontinuerligt flöde av människor. 

6

7 8

9

10 Fotografier från  
besökta brofästeplatser
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2.2 Exempel på bebyggda brofästeplatser i 
andra länder 

Andra stora städer runt om i världen, 
framförallt huvudstäder i Europa, visar 
upp flera exempel där brofästeplatser 
utnyttjats till olika typer av verksamheter, 
bland annat till caféer, restauranger, butiker 
eller anläggningar i form av parker. Det 
finns exempel både där platserna integre
rats i brokonstruktionen i form av lokaler i 
samband med att bron uppfördes men även 
där platserna tagits i anspråk i efterhand 
och bebyggts för att husera olika typer 
av verksamheter. Brofästeplatserna blir 
genom tillförd funktion integrerade i stads
bilden och bidrar till en levande stad med 
kontinuerliga flöden av människor. 

Bild 2. Berlin, Tyskland: Butiker 
aktiverar området vid bron 

Bild 4. Zürich, SchweizBild 3. Zürich, Schweiz: Butiker, strategisk ljussättning
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Bild 5. Paris, Frankrike: Café och restauranger aktiverar området under bron

Bild 6. Vancouver, Kanada: The Sandbar Seafood Restaurant, 
Vy över brons stålkonstruktion, sett från restaurangen

Bild 7. Vancouver, Kanada: The Sandbar Seafood 
Restaurant, vy över restaurangen under bron, med 
ovanliggande brokonstruktion i stål

Bild 8. Koog aan de Zaan, Nederländerna: 
Blombutik under motorväg A8.
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Bild 9. Hackney Wick, London, 
Storbritannien: Utomhusbio och 
konstnärlig mötesplats

Bild 10. Yokohama, Japan: studio och utställningshall Bild 11. New York, USA: folktät food court

Bild 12. Istanbul, Turkiet: Galatabron med restauranger och barer 
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Ingen människa känner någon anknytning 
till sådana platser och de fungerar inte i tra
ditionell mening som mötesplatser. Platser
na är enligt Augé (1995) till för att endast 
passeras genom och upplevas i nuet. Hans 
ursprungsdefinition av platserna skiljer 
sig från hur begreppet senare har kommit 
att användas inom arkitektur och stads
planering. 

Trancik, professor i landskapsarkitektur 
vid bland annat Harvard Graduate School 
of Design och Chalmers tekniska hög
skola, beskriver i sin bok Finding lost space 
(1986) ickeplatser som ytor utan mening 
och funktion. Han utvecklar begreppet 
Augé myntade och ser platserna ur ett mer 
arkitektoniskt och rumsligt perspektiv. Han 
menar att de bildats som en konsekvens av 
flertalet misslyckanden inom stadsplane
ring, bland annat till följd av den ökade 
bilanvändningen. Lost space, som han 
benämner platserna, är oönskade urbana 
områden exempelvis öde hamnar, parke
ringsplatser och oanvända torg. Platserna 
ger upphov till problem i många städer 
och bidrar inte positivt för varken området 

3 Teoretisk referensram    
 - begreppet ickeplats
Ickeplatser är ett begrepp inom stadsplanering, vars definition ter sig olika 
beroende på författare och sammanhang. Trancik (1986), Cupers och Miessen 
(2002) och Augé (1995) är författare som beskriver varsin definition av 
ickeplatser. Marc Augé, fransk socialantropolog, var först att behandla be
greppet ickeplats med sin bok Non-Places: Introduction to an Anthropology of 
Supermodernity (1995). Augé beskriver ickeplatser som ofullständiga miljöer 
utan historiskt värde. Han beskriver platser som trafikplatser, flygplatser och 
köpcentrum, där det endast sker kortvariga möten mellan människor. 

eller dess invånare. Att skapa mänskliga 
stadsrum i dessa ickeplatser är en svår 
utmaning för arkitekter, stadsplanerare och 
landskapsarkitekter, dock en nödvändig 
utmaning som måste antas (Trancik, 1986). 

Arkitekterna och författarna Cupers och 
Miessen speglar i sin bok Spaces of uncer-
tainty (2002) ickeplatser ur ett annat per
spektiv. De definierar dessa platser i städ
erna, som enligt dem uppkommit utanför 
arkitektens planerande, genom att mynta 
begreppet marginal. Marginalerna är 
ostrukturerade, oplanerade och odefinie
rade platser och författarna liknar dem 
med det tomma utrymmet som omger en 
genomarbetad och strukturerad text på en 
tryckt sida i en bok. Cupers och Miessen 
menar att dessa platser är nödvändiga i 
dagens städer, där det kan tillåtas före
komma aktiviteter ingen planerat för. 
Marginaler kompletterar städer genom att 
fungera som lekplatser, gömställen eller 
som en plats där exkluderade samhälls
grupper kan få möjlighet att uppehålla sig. 
Dessa platser kan vara tomma parkerings
platser eller områden vid övergivna 
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järnvägsrälsar. Platserna är överblivna 
och saknar formell och angiven funktion, 
men är ändå nödvändiga för dagens städer 
och dess invånare (Cupers & Miessen, 
2002). Cupers och Miessen har uteslutande 
studerat platserna under sommartid och 
definition av hur platserna används under 
vinterhalvåret framgår inte. 

I denna studie kommer begreppet ickeplats 
främst att återkoppla till Tranciks (1986) 
definition. Med ickeplatser under broar 
intill brofästen avses med andra ord öde 
platser, eller bortglömda platser som inte 

används. Platserna anses alstra problem 
och är delar av städerna som bör åtgärdas 
för att kunna bidra till stadsrum där män
niskor vill vistas. Studiens definition av 
ickeplats syftar även till Cupers och Mies
sens (2002) förklaring genom att de saknar 
struktur och är platser för oplanerade akti
viteter. Ickeplatserna ses däremot inte som 
en nödvändig del av dagens städer, då de 
oplanerade aktiviteterna som sker där ofta 
är kriminella varav platserna snarare, likt 
Tranciks definition (1986), ses vara upphov 
till problem. 
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4 Byggnads- och  
	 trafikrelaterade	krav
Studiens tekniska del utgörs av byggnads och trafikrelaterade krav i och med 
bebyggelse av brofästeplatserna. 

De byggnadsrelaterade aspekter som anses vara problematiska för dessa 
platser är buller, luftkvalitet och dagsljus. De tre aspekterna antogs initialt i 
studien vara problematiska att uppfylla för en byggnad placerad under en bro 
i nära anslutning till vägtrafik. Parametrarna anses därför viktiga att under
söka då brofästeplatserna kan antas vara utsatta för buller och försämrad 
luftkvalitet på grund av närliggande trafik. Platserna skuggas dessutom av 
den ovanliggande bron vilket gör att även dagsljus blir en viktig parameter att 
undersöka.

Med trafikrelaterade krav avses alla krav som tillkommer i och med att 
byggnad en är placerad under en bro. Det är krav som ägare och förvaltare av 
broar kan ställa på en byggnad som ska uppföras under bron, för att kunna 
godkänna bebyggelsen ur ett perspektiv där de ser till det bästa för säker
heten hos bron i fråga. 

4.1 Grundläggande byggrelaterade krav  
 kopplade till brofästeplatser
Vid projektering och uppförande av ett byggnadsverk ställs olika krav från 
olika instanser beroende på vilken verksamhet som ska husera i byggnaden. I 
följande stycken konstateras och konkretiseras lagar, krav och regler gällande 
buller, luftkvalitet och dagsljus för de tre byggnadstypologierna: verksamhets
lokaler, bostäder och tillfälligt boende. Studien granskar de grundläggande 
kraven som anges i PBL, BBR och krav från exempelvis Arbetsmiljöverket.

4.1.1 Buller
Regeringen är den myndighet som beslutar om kraven för tillåten bullernivå 
vid uppförandet av nya bostäder i Sverige. Gränsvärdena för buller finns att 
tillgå i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). 
Arbetsmiljöverket har i sin tur beslutat om gränsvärden för buller för att en 
god arbetsmiljö ska uppnås för olika verksamheter. 
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Trafikverket har ansvar för den långsiktiga planeringen av infrastrukturen 
i form av vägar, järnvägsspår, sjöfart och luftfart. Ansvaret inkluderar buller 
som uppstår i samband med trafiken i infrastrukturen. Utöver regeringen, 
boverket, arbetsmiljöverket och trafikverket så behandlar även naturvårds
verket och folkhälsomyndigheten bullerfrågor. Naturvårdsverket har ett natio
nellt samordningsansvar för buller från omgivningen och ansvarar för att ge 
vägledning om hur miljöbalken ska tillämpas. Folkhälsomyndigheten har ett 
övergripande nationellt ansvar för folkhälsofrågor. De arbetar för att främja 
hälsa och skydda mot hälsohot, bland annat buller. 

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) uppgav den 27:e mars 2017 att regerin
gen fattat beslut om att höja gränsen för tillåtet buller i bostäder. Gränsen 
för lägenheter mindre än 35 m2 höjs från 60 till 65 dB(A) och den generella 
gränsen höjs från 55 till 60 dB(A). Ändringen motiveras med att fler bostad
sprojekt nära järnvägar och vägar, framförallt i centrala delar av städerna, mö
jliggörs. Nedanstående tabell (se Tabell 1) redogör för kraven gällande buller 
i dagsläget, innan de nya ändringarna börjat gälla, vilka träder i kraft i juli år 
2017. Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig åt bostadsminister Peter Eriks
son bekräftar uppgifterna och anger att det är en överenskommelse mellan 
regeringen och allianspartierna i Civilutskottet som kommer att publiceras 
under våren 2017 (Åkesson, S. Personlig kommunikation, epost, 11 april 
2017). Bullerkrav

Verksamhet Bostäder Verksamhetslokaler Tillfälligt boende

Ansvarig myndighet Regeringen,
Boverket Arbetsmiljöverket Regeringen, 

Arbetsmiljöverket
Högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivå vid fasad
Bostad > 35 m2

55 dB(A) - -

Högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivå vid fasad 
Bostad < 35 m2

60 dB(A) - -

Högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivå vid uteplats 50 dB(A) - -

Maximal ljudnivå vid uteplats 70 dB(A) - -

Arbetsförhållande där det är betydelsefullt att 
kunna samtala eller stadigvarande krav på 
precision, snabbhet och uppmärksamhet

- 55 dB(A) 55 dB(A)

Dygnsekvivalent ljudnivå inomhus 30 dB(A) - 30 dB(A)

Maximalnivå inomhus nattetid 45 dB(A) - 45 dB(A)

Resultat och analys av bullerutredning vid  
brofästeplatser
För tillgång till uteplatser i samband med bostäder finns det tydliga krav 
vad avser buller. För byggnadstypologierna verksamhetslokaler och tillfäl
ligt boende finns det däremot inga tydliga direktiv som reglerar bullernivåer 
för några uteplatser. Dessa verksamheter kan med andra ord inhysa platser 
oavsett hur hög ljudnivå det är utanför verksamheten, så länge byggnaden lju
disoleras på ett sätt som tillgodoser kraven som ställs för den specifika verk
samheten inomhus. Bostäder får inte uppföras om kravet på tillåten ljudnivå 
utomhus intill fasaden överskrids, dessutom måste byggnaden ljudisoleras så 

Tabell 1. Bullerkrav (SFS 2015:216), (AFS 2005:16), (Boverket, 2004)
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att kraven för tillåten ljudnivå inomhus uppfylls. Kraven på tillåten ljudnivå 
för uteplatser i samband med bostäder kan ofta uppnås om uteplatsen kom
pletteras med inglasningar, vilket är en vanligt förekommande lösning i städer. 
Där kraven trots inglasning inte kan uppnås kan uppförande av bostäder med 
tillhörande uteplatser inte tillåtas. 

Under fältstudien av de tio brofästeplatserna fanns vid S:t Eriksbron en 
kombination av vägtrafik och spårbunden trafik. Tydligt var att spårbunden 
trafiken skapade betydligt högre ljudnivå än biltrafik, vilket styrker studiens 
avgränsning att inte beakta järnvägsbroar. Om byggnader ska uppföras under 
järnvägsbroar bör bullerfrågan lyftas ytterligare och utredas grundligt. Väg
trafik uppnår inte samma höga ljudnivå av buller och fältstudien konstaterade 
att ljudnivån är lägre precis under bron och brofästet, än exempelvis bredvid 
och ovanpå bron. Bron utgör i sig en barriär mellan brofästeplatsen och den 
överliggande trafiken och fungerar som bullerskydd för ljudvågorna. 

4.1.2	Luftkvalitet	kopplat	till	trafik	och	brofästeplatser
Frisk luft är ett av Sveriges miljökvalitetsmål och definieras av riksdagen 
enligt följande: “Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter 
och kulturvärden inte skadas”. Sveriges regelsystem beträffande miljö
kvalitetsnormer för utomhusluft utgår från EUdirektiv, är framtaget av 
Naturvårdsverket och är till skydd för människors hälsa (Naturvårdsverket, 
2014, s 29).

Vägtrafiken är den främsta orsaken till luftföroreningar i tätorterna men 
även industrier, energiproduktion och sjöfart är bidragande faktorer (Stock
holm Luft och Buller analys, SLBanalys, 2014). Vägtrafikens föroreningar 
utgörs främst av avgaser och vägslitage till följd av användning av dubbdäck. 
I områden som skall bebyggas och är påverkade av vägtrafikens utsläpp 
görs oftast beräkningar av halter kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) då 
normerna för dessa luftföroreningar är svårast att klara i Stockholm. PM10 i 
trafikmiljö, uppkommer främst på grund av dubbdäckens slitage av vägbanan 
men även från sandningssand och bromsar. I avgaserna är det främst förbrän
ningspartiklar som kväveoxider (NOx) bestående av kvävemonoxid (NO) och 
kvävedioxid (NO2) som utgör problem (SLBanalys, 2017). Trafikmängd, has
tighet och gatuavsnittets slutenhet (det vill säga enkel eller dubbelsidig be
byggelse eller öppen väg) är faktorer som har stor påverkan på luftomsättning 
och utspädning av trafikutsläppen och därmed påverkar haltnivåerna på plats. 
Områden som är belägna under körbanenivån är generellt mindre påverkade 
av trafikutsläpp längs en vägsträcka då en stor del av utsläppen sprids hori
sontellt och vertikalt uppåt (Utredare, SLBanalys, 2017).

År 2016 klarade Stockholm stad miljökvalitetsnormen för partiklar PM10 
vid samtliga mätstationer i stadens gatumiljö, till följd av Trafikkontorets 
ökade insats gällande dammbindning och städning av innerstadens gator 
(SLBanalys, 2017). Vad gäller mätningarna av Kvävedioxid (NO2), överskreds 
däremot miljökvalitetsnormen vid samtliga mätstationer i Stockholms ga
tumiljö. Den största lokala källan till NO2 är trafiken (SLBanalys, 2017).

Kvävedioxid (NO2) 
förorening från  
bl a avgaser 

PM10 
partikelindelning efter  
storleksintervall avseende 
massan av partiklar med 
diameter mindre än  
10 µm 

(SLB-analys, 2017)
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Luftkvalitet inomhus 
Luftkvaliteten inomhus beror dels på utom
husluftens föroreningshalt, föroreningar 
som avges från människors aktiviteter, 
byggnadsmaterial, inredning, matlagning, 
städning samt hur effektiv ventilationen är 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Föroren
ingar i inomhusluften består av partiklar, 
flyktiga organiska ämnen (VOC och SVOC) 
och gaser. Oorganiska gaser som förekom
mer i inomhusluften är bland annat NO och 
NO2 samt Ozon (O3). Partiklarna kan bestå 
av allt från pollen och sot till salter eller 
partiklar från däck. 

Gränsvärden för kemikalieinnehåll i inom
husluften på arbetsplatser finns angivna 
i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 
2015:7). För bostäder däremot finns, 
utöver radongränsvärdet på högst 
200 Bq/m3 (årsmedelvärde), inga direkta 
gränsvärden för föroreningshalter och 
partiklar. Enligt BBR får inneluften dock 
inte innehålla föroreningar i sådan kon
centration att negativa hälsoeffekter eller 
besvärande lukt uppstår. Dessutom anges 
att byggnader och dess installationer ska 
utformas och placeras så att förorening
shalten i tilluften inte överstiger gällande 
gränsvärden för uteluft (BFS 2014:3). 

Enligt folkhälso myndigheten bör koldiox
idhalten inte överstiga 1000 ppm i ett rum i 
skolor och lokaler för barnomsorg. För hög 
koldioxidhalt in dikerar ofta en inef fektiv 
ventilation med otillräckligt luftutbyte 
(FoHMFS 2014:18). Miljöbalken tillsam
mans med riktlinjer och regler gällande 
ventilationen för en byggnad får ses som en 
kvalitetssäkring för att inomhusluften ska 
erhålla en god kvalitet.

Luftföroreningar vid broar och 
brofästen 
Ventilation för byggnader vid stora vägar 
går att säkerställa genom mekanisk 
tilluft med luftintag som inte vetter mot 
gaturummet samt effektiva filter och 
effektivt ventilationssystem. Placeringen 
av friskluftsintaget bör sitta så långt från 
föroreningskällan som möjligt (Österlund, 
E. Teknik och miljöchef Svensk ventilation, 
personlig telefonintervju 18 april, 2017). 
Enligt Flyckt, Technical manager inom par
tikelfiltrering, går PM10partiklar filtrera 
bort och även finare partiklar går filtrera 
beroende på vilket filter och filterklass 
som används. Det som bör iakttas är att en 
högre filterklass, ett mer effektivt och 

Luftkvalitetsnormer, utomhusluft
Ämne

WHO
(riktvärden)

EU
(gränsvärde)

Sveriges Miljökvalitetsnorm
(gränsvärde)

Miljö-
kvalitetsmål

NO2

Timme 200 µg/m3 200 µg/m3 Får 
inte överskridas 
mer än 18 ggr/år 

90 µg/m3 Får överskridas 175 
ggr/år, 
förutsatt att 200 µg/m3 /h inte 
överskrids mer än 18 ggr/år

60 µg/m3

Dygn - - 60 µg/m3 Får överskridas 
7 ggr/år 

-

År 40 µg/m3 40 µg/m3 40 µg/m3 20 µg/m3

PM10

Dygn 50 µg/m3  50 µg/m3 Får 
överskridas 
35 ggr/år 

50 µg/m3 Får överskridas 35 
ggr/år 

30 µg/m3

År 20 µg/m3  40 µg/m3 40 µg/m3 15 µg/m3

Tabell 2. Jämförelse mellan gränsvärden och riktvärden för NO2 och PM10 från WHO och EU samt 
svenska miljökvalitetsnormer (Naturvårdsverket, 2014)
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Resultat och analys av luftkvalitet vid brofästeplatser 
Brofästeplatserna befinner sig nästan uteslutande i anslutning till vägtrafik, 
där vägtrafiken varierar i frekvens. I områden som skall bebyggas och är 
påverkade av vägtrafikens utsläpp görs oftast beräkningar av halter kvävedi
oxid (NO2) och partiklar (PM10) då normerna för dessa luftföroreningar är 
svårast att klara i Stockholm. 

Områden som är belägna under vägbanans nivå är generellt mindre påverkade 
av trafikutsläpp längs en vägsträcka då en stor del av utsläppen sprids hori
sontellt och vertikalt uppåt. Däremot kan brons utformning och konstruktion 
påverka turbulensen och skapa nedsug där föroreningar dras ned. Det kan 
med andra ord behövas en beräkning av hur luften rör sig runt brofästet för 
att utvärdera hur fordonens utsläpp på bron kan påverka föroreningshalterna 
under bron.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluften finns reglerade från Naturvårdsver
ket. Normer saknas dock för inomhusluft med undantag för radongränsvärdet 
i bostäder på max 200 Bq/m3, samt koldioxidhalten som enligt folkhälsomyn
digheten inte bör överstiga 1000 ppm i ett rum i skolor och lokaler för barn
omsorg. Människors bedömning och upplevelse av inomhusluften är därför en 
viktig parameter.

Överskrids utomhusluftens normvärde på en plats bör ventilation för bostäder 
som skall byggas på platsen projekteras med noga hänsyn till det. Inom
husluften får inte överskrida utomhusluftens normvärden. För arbetsplatser 
och tillfälliga boenden kan toleransen förväntas vara högre än för bostäder. 

tätare filter som filtrerar mindre partiklar, 
ger större tryckförluster i ventilationssys
temet och högre energiåtgång krävs, detta 
kan emellertid kompenseras genom större 
filterarea. Även kvävedioxid går filtrera med 
hjälp av så kallade molekylärfilter, vilka 
traditionellt använts inom industrin men 
kommit att bli allt vanligare i nya bostäder 
som uppförs i miljöer med hög förorenings
halt (Flyckt, A. Personlig telefonintervju 18 
april, 2017).

Enligt miljöutredare vid SLBanalys är filter 
som används i byggnader inte så effektiva 
att de filtrerar bort de minsta förbränning
spartiklarna i avgaser och förmår inte filtre
ra bort kvävedioxid från luften. Istället blir 
det viktigt att utreda hur luftströmmarna 
vid föroreningskällan, i detta fall vägtrafik
en, ter sig och var föroreningar tar vägen. 
Problemet med föroreningarna i gaturum

met sitter i omblandningen av luften, det 
vill säga turbulensen (Johansson, C. Person
lig telefonintervju, 19 april 2017). Generellt 
gäller att ovan och under brokonstruktion
er, omgivna av öppna ytor, blåser avgaserna 
snarare bort från bron horisontellt och 
inte ner under bron. Föroreningshalten 
kan förväntas vara högre i gatuhöjd ovan 
bron och några meter uppåt i gaturummet 
medan luften under bron kan förväntas 
ha lägre föroreningshalt till följd av öppna 
omkringliggande ytor som bidrar till venti
lation. Brons utformning och konstruktion 
kan dock påverka turbulensen och skapa 
ett nedsug som drar ner avgaserna, med 
andra ord kan det behövas en beräkning 
av hur luften rör sig runt brofästet för att 
utvärdera hur fordonens utsläpp på bron 
kan påverka föroreningshalten under bron. 
(SLBanalys, 2013),(Johansson, C. Personlig 
telefonintervju, 19 april 2017). 
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4.1.3 Dagsljus
Regler om ljus vid nybyggnad, tillbyggnad och ändring av lokaler behandlas 
främst i BBR avsnitt 6:3. Där behandlas faktorer som dagsljus, direkt ljus, 
indirekt ljus, belysning samt utblick (se Tabell 3). När en ny byggnad planeras 
och uppförs är dagsljus en viktig faktor. Enligt BBR ska byggnader utformas 
med möjlighet att uppnå tillfredsställande ljusförhållanden utan risk för skada 
och olägenheter för människors hälsa (BFS 2011:6). Tillfredsställande ljus 
innebär tillräcklig ljusstyrka och luminans samt att störande bländning eller 
reflektioner inte förekommer. Då brofästen i många fall ligger mörkt beläget 
och skuggas av själva bron blir dagsljusfaktorn en väsentlig aspekt vid ett 
nyttjande av ytan. 

Tillgång till dagsljus gäller alla typer av byggnader och rum eller avskiljbara 
delar av rum som människor vistas i mer än tillfälligt. Rummen ska orienteras 
och utformas så att tillgång till direkt dagsljus ges. Avvikelser förekommer om 
rummets avsedda användning kräver att dagsljus inte ska nå rummet. I ge
mensamma utrymmen räcker det med tillgång till indirekt ljus (BFS 2016:6). 
Direkt solljus ska finnas i något rum eller avskiljbar del i bostaden där männi
skor vistas mer än tillfälligt, detta är dock inget krav för studentbostäder om 
högst 35 m2.  Vad gäller utblick är BBR:s allmänna råd att minst ett fönster per 
rum, där människor vistas mer än tillfälligt, bör placeras så möjlighet att följa 
dygnets och årstidernas variation ges (BFS 2011:6).

Erforderlig fönsterarea kan beräknas genom en förenklad metod enligt svensk 
standard Byggnadsutformning - Dagsljus - Förenklad metod för kontroll av er-
forderlig fönsterglasarea som gäller för rumsstorlekar, typ av fönsterglas, mått 
och placering av fönster, samt avskärmningsvinklar. Enligt standarden bör ett 
schablonvärde av rummets fönsterglasarea uppgå till minst 10 % av rummets 
golvarea. Om standardens förutsättningar uppfylls motsvarar det en dagsljus
faktor i rummet på cirka 1 %. Dagsljusfaktor på 1 % är dock ett råd och inte 
ett krav och BBR anger ingen uppföljning eller kontroll att dagsljusfaktorn 
uppnåtts efter färdigställande av byggnader. Många bostäder idag uppfyller 
inte en dagsljusfaktor på 1 % (BFS 2011:6). 

Dagsljus

Direkt 
dagsljus

Ljus genom 
fönster direkt 
mot det fria. 

Direkt 
solljus

Solljus som 
lyser in i rum 
utan att ha 
reflekterats. 

Indirekt 
dagsljus

Ljus från 
det fria som 
kommer in 
i rum utan 
fönster mot 
det fria.

Tabell 3.  
Dagsljus definitioner  
enligt BBR (BFS:2011:6)
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För dagsljus på arbetsplatser finns föreskrifter enligt arbetsmiljölagen som 
ges ut via Arbetsmiljöverkets AFS 2009:2, Arbetsplatsens utformning. För 
olika former av tillfälligt boende som exempelvis hotell finns Socialstyrels
ens handbok Hälsoskydd vid tillfälligt boende (Boverket, 2016b). Tillfälliga 
boenden för sovplats en eller några nätter får förekomma utan fönster och 
dagsljusinsläpp. Det vanligaste exemplet är båthytter och gamla men även ny
byggda hotellrum. Den som hyr ut det tillfälliga rummet måste vara tydlig med 
om rummet saknar fönster då vissa kan uppleva obehag i inomhusmiljöer med 
avsaknad av all form av dagsljus och möjlighet till utblick. Då det är svårare att 
vädra ett fönsterlöst rum bör särskild omsorg ägnas åt ventilationen  
(Socialstyrelsen, 2007).

Resultat och analys av dagsljus vid brofästeplatser 
Brofästeplatserna varierar i utformning 
där vissa av platserna är djupa och blir 
i och med det även mörka. För bostäder 
finns krav på dagsljus och rekommen
dation att dagsljusfaktorn uppgår till 1 
%. Det kan vara svårt att uppnå, särskilt 
längst in mot brofästet. Med underlag av 
råd från Boverket angående dagsljusfaktor 
är bostäder inte att rekommendera längst 
in vid brofästet på dessa platser. Bostäder 
skulle däremot kunna förekomma i de yttre 
områdena som är mer öppna och ljusa och 

ger möjlighet till både direkt och indirekt 
dagsljus. För tillfälligt boende såsom hotell, 
vandrarhem eller härbärgen är dagsljus 
inget krav vilket gör att dessa verksamheter 
kan husera på brofästeplatserna. Även 
handel eller olika typer av kulturverksam
heter är alternativ som kan undantas från 
kravet gällande dagsljus och skulle vara 
lämpliga verksamheter för platserna under 
broar vid brofästen. 

21

Fotografier från Atlasmuren (S:t Eriksbron) och Hornstull (Liljeholmsbron)
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4.2	 Trafikrelaterade	krav
Vid projektering och byggnation i nära anslutning till broar involveras ett 
flertal myndigheter som måste samarbeta. Det som skiljer sig mot projek
tering i övriga fall är att Trafikverket och den aktuella kommunens trafik
ansvariga enhet, blir mer involverade då de ofta står som ägare av bron i fråga 
och därmed ansvarar för drift och underhåll av bron. Kraven för att Trafik
verket eller kommunen ska godkänna en byggnad under en bro utgår ifrån 
ett perspektiv där brons säkerhet ligger i fokus, vilket i förlängningen även 
innebär människans säkerhet. Beroende på var i förhållande till bron bygg
naden ska uppföras ser kraven olika ut.  

I följande delar tas regler, krav och risker upp som tillkommer i samband 
med byggnation under broar, där Trafikverkets eller kommunens, i detta fall 
Stockholms stads, involvering har en betydande roll. Denna del av rapporten 
baseras främst på personliga intervjuer med sakkunniga från branschen, 
bland annat från Trafikverket och Stockholms stads Trafikkontor. 

4.2.1 Broar historiskt och exempel på bebyggelse 
under broar 

Människan har konstruerat broar så länge behovet att förflytta sig mellan 
olika platser har funnits. Naturens hinder i form av vattendrag, sjöar och 
raviner har bemästras med hjälp av broar. I modern tid har människan dess
utom själv skapat hinder i form av kanaler, järnvägar och vägar. För att kunna 
passera dessa är broar antingen nödvändiga eller lämpliga ur ett säkerhets
perspektiv. I Sverige bestod de flesta broar främst av primitiva konst ruktioner 
i form av natursten eller timmer fram till 1600talet då stenbroar med 
valvkonstruktion började uppföras. Den nya teknikens stenbroar var mer 
hållfasta och fortsatte att utvecklas under århundradena och vissa står kvar 
än idag. Industrialismen och influenser från England bidrog till att järn som 
konstruktionsmaterial kom till Sverige i början av 1800talet och etablerades 
inom brobyggandet. Sveriges första betongbro uppfördes i slutet av 1800talet 
men det dröjde till första världskriget innan betong började användas mer 
frekvent som byggnadsmaterial till broar. Det rådde då brist på både stål och 
cement vilket ledde till att konstruktionerna behövde optimeras och armerad 
betong slog igenom som byggnadsmaterial till broar (Ahlberg & Spade, 2001). 
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Armerad betong är idag det vanligaste förekommande byggnadsmaterialet till 
broar, även om det fortfarande förekommer byggnation i både stål och trä. 

Exempel på bebyggelse under broar i Sverige
Exempel på där en verksamhet huserar under en bro finns i Skanstull under 
Skanstullsbron, med det så kallade Huset under bron som sommartid övergår 
till Trädgården. Verksamheten utgörs av bland annat restaurang, nattklubb, 
bar, radiostation, konsthall och mötesplats för konferenser. Verksam heterna 
är inte inbyggda med brokonstruktionen utan är fritt placerade mellan 
bro pelarna och med ett väl tilltaget avstånd mellan byggnadernas tak och 
undersida bro. För det här området i Skanstull finns i dagsläget ett program
förslag, framtaget av White Arkitekter på uppdrag av Stockholms stad. Pro
grammet omfattar en ny bebyggelse i form av en blandad stadsdel av både 
bostäder, hotell, handel och kultur, placerad runt och under de tre broarna 
Skansbron, Skanstullsbron och Johanneshovsbron som löper över området. 
Syftet med projektet är att stärka kopplingarna mellan Södermalm och de 
södra närförorterna och att använda dåligt utnyttjade markytor till att skapa 
ett mer tätbebyggt, tryggt och levande område. Programförslaget har varit i 
samråd och stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret arbetar under 
år 2017 med att gå igenom synpunkter och utreda om programmet behöver 
omarbetas. Programmet förväntas antas tidigast i slutet av år 2017 och en 
byggstart av projektet skulle därmed kunna ske tidigast år 2019 (Stockholms 
stad, 2017a). Förslaget innefattar torg som placeras rakt under de befintliga 
broarna. Det finns dock inga förslag för byggnader placerade rakt under någon 
av broarna, däremot i nära anslutning till broarna.

I övrigt finns underbyggda trafikdäck som kan påminna om underbyggda 
broar. Dessa trafikdäck återfinns bland annat vid Centralstationen och Sergels 
torg i Stockholm där delar av Klarabergsgatan fungerar som ett överliggande 
trafikdäck med handel där under.  

4.2.2 Vägnät och förvaltning av broar
Sveriges vägnät kan delas in i två huvudgrupper, allmänna och enskilda vägar. 
De allmänna vägarna har bestämmelser som regleras i Väglagen, där det bland 
annat finns angivet hur nya allmänna vägar ska byggas, hur befintliga vägar 
kan byggas om och hur drift bör skötas (SFS 1971:94). De allmänna vägarna 
kan sedan delas in i statligt eller kommunalt ägda vägar. De statliga vägarna 
ansvarar Trafikverket för och i Stockholm är det Stockholms stads Trafik
kontor som ansvar för de kommunala vägarna. Ansvarsfördelningen återfinns 
i Väglagen och innefattar bland annat drift och underhåll av vägarna. Den 
myndighet som äger vägen i fråga är i regel också ägare av de broar som vägen 
passerar över. 

Trafikkontoret har i Stockholms innerstad ansvar för samtliga vägar och 
därmed även tillhörande broar där vägarna passerar. Undantag är broar till 
Essingeleden, Tranebergsbron och Lidingöbron då dessa ägs av staten och 
alltså förvaltas av Trafikverket (Projektledare brounderhåll, Trafikverket. Per
sonlig kommunikation, epost, 24 april 2017). Trafikverket har det lång siktiga 
ansvaret för planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 
sjöfart och luftfart i Sverige (Trafikverket, 2016). Det förekommer att en del 
broar och vägar i Stockholm ägs och förvaltas av fastighetsägare, exempelvis 
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företag från den privata sektorn. Det handlar ofta om mindre broar exempelvis 
bron till Katarinahissen över Katarinavägen på Södermalm och bron över 
Lidingövägen invid Stadion. I de fall dessa broar är öppna för allmänheten 
utförs drift av vägen av Stockholms stad. Underhåll av själva brokonstruk
tionen faller in under fastighetsägarens ansvar. 

I Stockholms innerstad finns flera exempel 
på inbyggda konstruktioner under så 
kallade trafikdäck. Klarabergsgatan, 
Horns tulls Strand och Sergels torg är 
några exempel där verksamheter huserar 
under en trafikerad vägbana. Byggnader 
har tillåtits där då ett trafikdäck, enligt 
Trafik kontorets broingenjör, är mer likt 
ett bjälklag i konstruktionen (Broin
genjör, Trafikkontoret Stockholms stad, 
personlig intervju, 10 april 2017). Både 
brokonstruktör från WSP (Hansson, D. 
Personlig telefonintervju, 11 april 2017) 
och projektledare för brounderhåll på 
Trafikverket, tror dock inte att det finns 
någon direkt konstruktionsmässig skillnad 
mellan trafikdäck och brokonstruktioner 
(Projektledare brounderhåll, Trafikverket, 
personlig telefonintervju, 11 april 2017). 
Däremot uppger både Trafikkontoret och 
Trafikverket att problem förekommit med 
inbyggda konstruktioner under trafikdäck. 
De inbyggda verksamheterna under trafik
däcken i Stockholm har varit drabbade av 
fuktproblem. 

Inspektioner av underbyggda trafikdäck 
sker via inspektionsluckor i undertaken 
på de inbyggda verksamheterna, exempel

vis butikslokaler. Avtalen mellan ägare av 
trafikdäcket och verksam aktör i lokalen 
under trafikdäcket är mycket avgörande för 
att inspektioner och underhåll ska kunna 
skötas korrekt. I och med att lokalerna 
byter aktör har avtalet om inspektion och 
underhåll en tendens att blekna för varje ny 
aktör. Det är viktigt att avtalet är tydligt och 
att aktörerna som inhyser lokalerna är väl 
medvetna om att inspektioner och under
håll måste få utföras kontinuerligt (Antons
son, J. VD Bostek AB, personlig telefoninter
vju, 15 maj 2017).

Broägares och förvaltares krav på 
byggnad under broar
Trafikverket och Stockholms stads trafik
kontor, ansvariga myndigheter för broar 
med vägtrafik i Stockholm, är eniga om två 
faktorer som är direkt avgörande för att 
en byggnad ska kunna tillåtas under någon 
av deras broar. Första avgörande faktorn 
är att inspektioner och underhåll av bron 
ska kunna fortskrida likt tidigare och en 
byggnad under bron får inte på något sätt 
försvåra det arbetet. Den andra avgörande 
faktorn är att vid händelse av brand i den 
underliggande byggnaden får branden eller 

Ägarförhållanden av broar i Stockholm

Ägare väg Statligt ägda Kommunalt ägda Övriga ägare: Företag, privat sektor

Förvaltare väg Trafikverket Stockholms stad, 
Trafikkontoret Företag, privat sektor

Förvaltning och 
ansvar för broarna Trafikverket Stockholms stad, 

Trafikkontoret Företag, privat sektor

Broar som ägs inom privata sektorn och är öppna för allmänheten 
ansvar Stockholms stad för driften av vägen på bron. Den privata 
aktören som äger bron sköter däremot underhåll av själva 
brokonstruktionen.  

Tabell 4. Förtydligande av 
ägande och förvaltning  
av broar i Stockholm
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dess värmeutveckling inte nå bron och 
därigenom kunna skada dess konstruktion. 
De ansvariga myndigheterna agerar utifrån 
brons bästa och vill säkerställa att bron inte 
utsätts för säkerhetsrisker. (Broingenjör, 
Trafikkontoret Stockholms stad, personlig 
intervju, 10 april 2017). 

Resultat och analys av inbyggda konstruktioner och krav från 
ansvariga myndigheter
Anledningen till att byggnader och verk
samheter tillåts under så kallade trafikdäck 
ska enligt Trafikkontoret vara att trafikdäck 
och broar skiljer sig åt konstruktionsmäs
sigt. Enligt brokonstruktörer och projektle
dare för brounderhåll verkar det däremot 
inte finnas någon avgörande skillnad i 
konstruktionerna, utan de ser normmässigt 
likadana ut. I denna studie hittas därmed 
ingen konstruktionsmässig anledning till 
varför byggnader kan tillåtas under trafik
däck men inte under broar. Konstruktion
erna för trafikdäck och broar bör i detta fall 
kunna jämställas med varandra och bygg
nader under broar bör därmed kunna tillå
tas på samma sätt som under trafikdäck.

Tydliga avtal mellan ägare av bron och 
ansvarig av den tänkta underliggande 
byggnaden är mycket viktiga för att korrekt 
inspektions och underhållsarbete av 
brokonstruktionen ska kunna ske. Resulta
tet visar att de två avgörande faktorerna är: 

4.2.3 Inspektioner och underhåll av broar
Inspektioner
I Stockholm är det som tidigare nämnts 
Stockholms stad, alternativt staten som 
äger bron och därmed Trafikkontoret eller 
Trafikverket som förvaltar den. Båda parter 
utför okulärbesiktning av samtliga broar 
varje år. Inspektionerna utförs av konsult
er som anlitas för att avgöra brons skick. 
Okulärbesiktningen utförs visuellt på ett 
handnära avstånd, hjälpmedel som kikare 
kan användas i vissa fall. Besiktningen 
avslöjar synliga, uppenbara skador eller 
förslitningar av konstruktionen. Trafik
verket utför i dagsläget tester för att se om 
drönare kan användas vid okulära inspek
tioner av broar på höga höjder. Antonsson 
är övertygad att metoden med drönare 
kommer användas frekvent och i framtiden 
bli en integrerad del i inspektionerna 
(Antonsson, J. VD Bostek AB, personlig tele
fonintervju, 15 maj 2017). 

Grundligare inspektioner, så kallad hand
nära besiktning, utförs med bestämda 
tidsintervall beroende på brons konstruk
tion och material. En handnära besiktning 
innebär att den som utför inspektionen 
ska vara så nära konstruktionen att taktil 
kontakt med brons material är möjlig. 
Trafikkontoret i Stockholms stad utför 
handnära besiktning av stål, trä och sten
broar vart tredje år. För betongbroar utförs 
handnära besiktning vart sjätte år. Betong
broar har ett längre tidsintervall mellan 
besiktningarna då de inte betraktas vara 
lika känsliga konstruktioner. Det finns vissa 
undantagsfall med tidsintervallen, fram
förallt avseende spännarmerade broar och 
broar med kända defekter där kortare in
tervall tillämpas utifrån det specifika fallet 
(Broingenjör, Trafikkontoret Stockholms 
stad, personlig intervju, 10 april 2017).

• att inspektioner och underhåll av
bron ska kunna fortskrida likt tidigare

• att en brand från en byggnad inte
får nå och skada bron

Faktorerna lyfts i kommande delar av 
rapporten och utreds grundligt för att 
undersöka om och på vilket sätt de skulle 
kunna säkerställas. 
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Underhåll
Underhåll av en bro sker först när behovet 
finns. En vanlig åtgärd är enligt Mirza, 
platschef för underhållsarbetare av broar 
på Dipart, att större sprickor i betong 
repareras med hjälp av sprutbetong, 
om skadan är lokaliserad i taket. Ibland 
injekteras sprickorna med hjälp av in
jekteringsnål för att reparera skadorna. 
Båda metoderna appliceras lokalt i spric
kan. Oftast är det lagerpallar eller kant
balkarna på broar som behöver ses över 
och repareras (se Bild 13, 14). Delar av 
broar som främst utsätts för klotter och 
skadegörelse är brofästen, bropelare och 
brostöd, vilket innebär att sanering och 
återställning är ett frekvent återkommande 
arbete (Mirza, N. Personlig telefonintervju, 
11 april 2017). I ett stort perspektiv räknar 
Trafikkontoret med att en bro behöver om
fattande reno vering efter ungefär 40 år och 
efter ytte rligare 40 år beräknas nästa om
fattande insats utföras (Broingenjör, Trafik
kontoret Stockholms stad, personlig inter
vju, 10 april 2017). En brokonstruktion har 
ett tätskikt ovanifrån som ska förhindra att 
vatten tränger in i bron. Att detta tätskikt 
hålls intakt och fungerar är avgörande för 
att inte fuktskador i brokonstruktionen 
ska uppstå. Tätskiktet byts ut ungefär vart 

30:e till vart 40:e år beroende på tätskiktets 
status. Har skador detekterats på undersida 
broplatta innan 30 till 40 år, byts tätskiktet 
ut tidigare. Bytet sker ovanifrån och in
kräktar inte på brons betongkonstruktion 
uppger projektledare för brounderhåll på 
Trafikverket (Projektledare brounderhåll, 
Trafikverket, personlig telefonintervju, 11 
april 2017). 

För att inspektioner och underhåll ska 
kunna fortgå som tidigare vid eventuell be
byggelse av en byggnad under en bro, tror 
Trafikverkets projektledare att det räcker 
med en persons ståhöjd som fritt avstånd 
mellan undersida bro och byggnaden som 
ska uppförs under den, cirka två meter 
(Projektledare brounderhåll, Trafikverket, 
personlig telefonintervju, 11 april 2017).

Bild 13. Lagerpall

Bild 14. Förklarande bild, brokonstruktion
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Resultat och analys av inspektioner och underhåll
En byggnad under en bro bör kunna konstrueras på ett sätt som möjliggör 
att inspektioner och underhåll fortfarande går att utföra utan att försvåras. 
Projektledare för brounderhåll på Trafikverket menar att det räcker att lämna 
fritt avstånd motsvarande en persons ståhöjd mellan byggnaden och bron för 
att inspektioner och underhåll ska kunna fortgå likt tidigare utan att försvåras. 
Byggnader bör därmed kunna uppföras under broar där det finns en tillräcklig 
höjd mellan undersida bro och mark för att detta ska kunna säkerställas. Om 
taket på byggnaden utformas så människor och tunga maskiner kan vistas där 
för underhållsarbete, är det dessutom möjligt att underlätta inspektioner och 
underhåll. Om taket kan fungera som ett typ av inspektionsdäck, instämmer 
Antonsson att det skulle kunna underlätta inspektionsarbetet. Åtkomligheten 
till byggnadens tak kan lösas med takluckor alternativt bygghissar eller 
kranar.

Trafikverket och Trafikkontorets krav på att inspektioner och underhåll av en 
bro inte får påverkas negativt av en byggnad kan alltså tillgodoses. Ytterligare 
en möjlig lösning för att säkerställa inspektioner och underhåll av bron är att 
låta undersida bro fungera som tak i den underliggande byggnaden. Denna 
typ av lösning är dock tveksam ur brand, vibrations och stomljudssynpunkt. 
Stomljud kan transporteras långa sträckor i både stål och betong. 
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4.2.4	Hantering	av	brandrisk	i	nära	anslutning	till	broar
Brandfrågan är den andra faktorn som enligt Trafikverket och Trafikkon
toret är direkt avgörande för möjligheten att uppföra av en byggnad under 
en bro. Trafikverket har som utgångspunkt att byggnader inte ska uppföras 
under deras broar. Främsta anledningen är risken för att en brand från bygg
naden skulle kunna skada brokonstruktionen vilket kan leda till förödande 
konsekvenser (Projektledare brounderhåll, Trafikverket, personlig telefon
intervju, 11 april 2017). Stockholms stads Trafikkontor följer Trafikverkets 
exempel och menar att byggnader under broar, framförallt stål och träbroar, 
är olämpligt med tanke på skador som kan uppstå på brokonstruktionen till 
följd av brand i byggnaden under (Broingenjör, Trafikkontoret Stockholms 
stad, personlig intervju, 10 april 2017). Om möjlighet att uppföra en byggnad 
under en bro ska finnas, ställer både Trafikverket och Trafikkontoret krav på 
att byggnaden ska vara brandsäker och att branden eller dess värmeutveck
ling inte kan nå bron och därmed skada brokonstruktionen. 

Risker med brandutveckling för brokonstruktionen
För en betongbro är risken främst att armeringen veknar på grund av 
värmeutvecklingen, då armeringen är den mest känsliga delen vid brand i en 
betongkonstruktion. Om stål utsätts för höga temperaturer kan det delvis eller 
helt förlora sin hållfasthet. Därmed kan en brokonstruktion i stål helt förlora 
sin bärighet om den inte skyddas med exempelvis brandskyddsmålning eller 
brandskyddsplattor. Den mest omfattande brandrelaterade olyckan Trafikkon
torets broingenjör känner till är då en betongbro utsattes för en brand underi
från under ett längre tidsförlopp. Påföljden blev att ungefär fyra centimeter av 
betongen skalades bort, medan armeringen förblev opåverkad. Händelseför
loppet ledde inte till några ytterligare konsekvenser i detta fall, men hade 
exponeringstiden av branden varit längre kunde armeringen i konstruktionen 
blivit blottad eller försvagad om tillräckligt mycket betong skalats av (Broin
genjör, Trafikkontoret Stockholms stad, personlig intervju, 10 april 2017). 

Förebyggande åtgärder 
För att förhindra att en brand utvecklas i en underliggande byggnad och når 
bron underifrån kan olika åtgärder vidtas. Antingen kan bron kläs in med ett 
brandskydd, exempelvis med brandskyddsplattor, eller att den underliggande 
byggnadens klimatskal utformas för att kunna stå emot ett helt brandförlopp. 
Det förstnämnda ställer sig både Trafikverket och Trafikkontoret tveksamma 
till, då det skulle försvåra inspektioner och underhåll. Trafikkontoret menar 
att ur deras perspektiv bör istället byggnadens klimatskal utformas för att 
säkerställa brandsäkerheten (Broingenjör, Trafikkontoret Stockholms stad, 
personlig intervju, 10 april 2017). 

Enligt Westerlund, brandingenjör på Briab i Stockholm, är det fullt möjligt att 
utforma en byggnads klimatskal så att det kan stå emot ett helt brandförlopp. 
Brandklassen EI60 ska med viss tillförlitlighet stå emot ett helt brandförlopp 
med en normal brandbelastning. Höjs klassen till exempelvis EI90 eller EI120, 
ökar tillförlitligheten ytterligare att klimatskalet kan stå emot ett fullständigt 
brandförlopp. Att klimatskalet ska uppnå sistnämnda brandklasser är endast 
en konstruktionsmässig detalj (Westerlund, J. Personlig intervju, 26 april 
2017). 
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Större fokus bör läggas på öppningar i klimatskalet, exempelvis fönster och 
dörrar. Båda kan fås med brandklass, men framförallt fönster kan innebära 
utmaningar då brandklassade fönster endast får vara öppningsbara för tvätt 
och underhåll och även är en kostsam investering. Alternativet blir då att med 
analytisk dimensionering studera utbredning, värmekonvektion och strålning 
från eventuella flammor ut från byggnadens öppningar. För dessa analyser är 
placering av fönster och dörrar i förhållande till brokonstruktionens bärande 
delar viktig, där ett längre avstånd medför bättre förutsättningar (Westerlund, 
J. Personlig intervju, 26 april 2017).

Sprinklersystem i byggnaden är ett skyddssystem som sänker sannolikheten 
att en brand ska ta sig genom byggnaden och hota brokonstruktionen. Det 
krävs undersökning av hur byggnaden ser ut och vilken skyddseffekt ett 
sprinklersystem kan anses ge för varje enskilt fall. Möjlighet finns även att 
sprinkla utomhus, exempelvis med så kallat delugesystem vilket bygger på 
att sprinklerns rörledningar är tomma på vatten där kall omgivning förväntas. 
Brokonstruktionen kan därmed skyddssprinklas, men det är sannolikt för de 
flesta fall en för avancerad installation (Westerlund, J. Personlig intervju, 26 
april 2017).

Westerlund menar att det med hjälp av analytisk dimensionering, där samtliga 
parametrar för den specifika byggnaden och platsen undersöks, är fullt möjligt 
att säkerställa att en brand från en byggnad under en bro inte når bron och 
därmed kan skada dess konstruktion. Byggnaders klimatskal kan utformas för 
att stå emot hela brandförlopp och dessa klimatskal är inte mer komplicerat 
att utforma än övriga klimatskal där dessa tilltagna brandkrav inte ställs.

Resultat och analys av brandrisken 
Genom beräkningar med analytisk dimensionering kan en brandingenjör 
säkerställa att brand och dess värmeutveckling inte sprider sig från bygg
naden och når den ovanliggande bron. Materialval till byggnaden, fönster och 
dörrplacering samt val av fönster är viktiga parametrar. Om brandsäkra mate
rial som betong och gips används till byggnaden och fönster och dörrar plac
eras så långt från bropelare som möjligt samt om brandsäkert glas används 
bör brandsäkerheten säkerställas. Kravet som Trafikverket och Stockholms 
stads Trafikkontor ställer på att en brand från byggnaden inte får nå bron och 
skada dess konstruktion kan därmed tillgodoses. 
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4.2.5	Risker	med	farligt	gods
Farligt gods är ett samlingsnamn för produkter och ämnen som kan skada 
människor, djur, miljö, egendom och annat gods om det inte hanteras rätt 
under en transport. Vad som anses vara farligt gods anges i lagen om farligt 
gods (SFS 2006:263), där exempel är bensin och gasol. Länsstyrelsen anger 
rekommendationer för hur olycksrisken och konsekvenserna kan minimeras 
vid en olycka med farligt gods. Länsstyrelsen sköter även tillsynen av hur 
riskidentifiering och hantering av riskerna fungerar i kommunens planar
bete. Planerna ska säkerställa att transporter sker säkert och med tillräckligt 
avstånd till tätbebyggda områden eller andra sårbara platser. Det är med 
andra ord viktigt att transporter av farligt gods tas i beaktning när ny bebyg
gelse planeras vid transportanläggningar (Trafikverket, 2015). 

Förekomst av farligt gods och ansvariga myndigheter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvar för farligt gods 
på väg och järnväg och anger regler och tillstånd för transporterna. Rekom
mendationer och tillämpning ansvarar Länsstyrelsen och Trafikverket för. 
Farligt gods i sjö och luftfartstransporter går under Transportstyrelsen 
ansvar, där de utfärdar regler och transporter (Trafikverket, 2015). Vidare är 
Stockholms hamnar på uppdrag av Stockholms stad ansvariga för hamnarna 
i Stockholm och förekomsten av farligt gods där, medan Sjöfartsverket har 
ansvar för farlederna. 

Innanför tullarna i Stockholm råder generellt förbud mot passage för trans
port av farligt gods. Det finns vissa genomfartsleder med undantag. Läns
styrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms stad och berörda 
myndigheter, det vill säga MSB och Trafikverket, tagit fram rekommendationer 
för transport av farligt gods på vägar inom Stockholm. Det finns således ett 
rekommenderat vägnät för transport av farligt gods, vilket delas upp i primär 
och sekundärvägar. Det primära vägnätet utgör stommen och används för 
genomfartstrafik. På dessa vägar transporteras stora mängder av olika typer 
av farligt gods. Det sekundära vägnätet är främst till för lokala transporter 
från det primära vägnätet och leverantörer till mottagare av det farliga godset 
(Länsstyrelsen Stockholm, 2016). 

Sjöfartsverket ansvarar för farlederna i Sveriges vatten. De kontrollerar att 
farlederna är öppna, säkra och i gott skick, samt sköter underhåll av an
slutande säkerhetsanordningar (Sjöfartsverket, 2017). Enligt Per Stenhammar, 
lotsplaneringschef Sjöfartsverket Stockholm (personlig telefonintervju, 19 
april 2017), råder inga särskilda bestämmelser om att farligt gods bör trans
porteras på bestämda farleder, likt primär och sekundärvägar för vägtrans
port. Farligt gods kan alltså förekomma på samtliga farleder i svenskt vatten. 
Stenhammar menar att farligt gods som transporteras med fartyg sällan 
medför risker för närliggande bebyggelse. 
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Bebyggelse i nära anslutning till  
transporter av farligt gods
Den ständigt ökande tillväxten i Stockholms län gör att byggtakten idag är hög 
och fortsätter öka, framförallt bostadsbyggandet. Stockholms Länsstyrelsen 
skriver i sin rapport Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där 
det transporteras farligt gods:

I länet är byggtakten, med nationella mått, hög och kommer att öka än 
mer, framförallt avseende bostadsbyggandet. Förtätning och fler kom
plicerade byggnationer är en del av länets utmaningar. Kunskap och 
samsyn kring riskfrågor, framförallt i närheten av vägar och järnvägar 
där det transporteras farligt gods, är avgörande för att gemensamt 
kunna föra länets utveckling framåt (Länsstyrelsen Stockholm, 2016).

I rapporten beskriver Länsstyrelsen bland annat rekommenderat 
skyddsavstånd från primär och sekundärvägar till olika typer av bebyggelse, 
för att god samhällsplanering ska kunna uppnås samtidigt som riskerna 
beaktas och tas till hänsyn. I nedanstående figur anges rekommenderade 
skyddsavstånd från primär och sekundärvägar till olika typer av bebyggelse. 
Nedanstående bild (se Bild 16) ska tolkas på så sätt att det exempelvis är 
lämpligt att placera bostäder mellan 75 och 150 meter från en väg där det 
transporteras farligt gods. Inom det intervallet behövs oftast inte en risku
tredning göras utan det räcker att avståndet till vägen anges (Länsstyrelsen 
Stockholm, 2016).

Bild 15. Rekommenderade primär- och sekundärvägar  
för transport av farligt gods i Stockholm
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Skyddsavstånd 
I Figur 1 presenteras rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för 
farligt gods och olika typer av markanvändning. Länsstyrelsen anser att 
kommunen bör lokalisera bebyggelse enligt dessa rekommendationer för att 
uppnå en god samhällsplanering.  

 

 
 
 
Figur 1. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods 
och olika typer av markanvändning. Avstånden mäts från den närmaste väg-
kanten respektive närmaste spårmitt. 
 

  
I de fall där rekommenderat skyddsavstånd 
inte kan uppnås finns minimikrav på 
skyddsavstånd och skyddsåtgärder som 
Länsstyrelsen tolkat via PBL. De anses då 
vara absolut minimum för att kraven som 
ställs i PBL ska uppfyllas vid bebyggelse i 
nära anslutning till vägar och järnvägar där 
farligt gods transporteras. De är med andra 
ord lägre än Länsstyrelsens ursprungliga 
rekommendationer och ska endast använ
das där de ovanstående rekommenderade 
avstånden inte kan uppnås. Minimiavstån
det intill primära vägar innebär ett avstånd 
fritt från bebyggelse på minst 25 meter från 
vägkanten, vid bebyggelse inom 30 meter 

ska vissa åtgärder avseende exempelvis 
brandklassade fönster och obrännbara 
fasadmaterial säkerställas. 
För bebyggelse vid sekundära vägar har 
Länsstyrelsen har haft svårt att ta fram en 
liknande vägledning med tolkning av PBL. 
Riskerna kan variera i större utsträckning 
mellan olika sträckor än på primärvägar, 
både vad gäller sannolikhet för att en 
olycka ska inträffa och konsekvenserna 
en olycka skulle kunna orsaka. Läns
styrelsen anser däremot att det för de flesta 
sekundära vägar ska finnas ett bebyggelse
fritt skyddsavstånd på minst 25 meter från 
vägkanten. I enskilda fall kan det däremot 

Om bebyggelsen som ska uppföras ligger inom det angivna riskhantering
savståndet i figuren kan kommunen i fråga behöva göra en detaljerad ri
skutredning där förslaget granskas och lämpligheten undersöks samt att 
eventuella skyddsåtgärder anges. Riskutredningen anger alltså om förslaget 
är lämpligt och vilka åtgärder som kan behövas för att uppnå en acceptabel 
risknivå (Länsstyrelsen Stockholm, 2016). 

Bild 16. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och 
olika typer av markanvändning 
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vara möjligt att bygga närmare vägen än 
25 meter, dock inte närmare än 15 till 20 
meter. Det kan accepteras där transport
erna är få eller där konsekvenserna av en 
olycka endast kan bli allvarliga inom ett 
kort avstånd (Länsstyrelsen Stockholm, 
2016).

Länsstyrelsen utser även för vilka vägar 
det ska råda förbud mot transport av farligt 
gods. Farligt gods får transporteras på alla 
vägar som inte innefattas av detta förbud, 
även om vägen i fråga inte är en rekom
menderad primär eller sekundärväg. Det 
innebär med andra ord att farligt gods kan 
förekomma på en väg, trots att den inte 
är rekommenderad för det. Riskerna med 
farligt gods ska därför beaktas om det är 
sannolikt att dessa typer av transporter 
kommer ske inom det aktuella området 
det projekteras för, oavsett om vägen är en 
rekommenderad eller inte. Det kan räcka 
att översiktligt behandla hur ofta trans
porter kommer ske och vad transporterna 
kommer innehålla. I Länsstyrelsens rapport 
är detta all information för bebyggelse intill 
vägar som inte är rekommenderade för 
farligt gods. Det finns med andra ord inga 
fasta säkerhetsavstånd angivna och inte 
heller några skyddsåtgärder. Varje enskilt 
fall måste därför beaktas avseende san
nolikhet för att transporter av farligt gods 
kommer ske inom området (Länsstyrelsen 
Stockholm, 2016).

Explosioner till följd av olyckor med 
transport av farligt gods 
En olycka som involverar transport av 
farligt gods kan medföra en explosionsri
sk. Tryckvågen av en explosion kopplat till 
fasta sprängämnen breder i ett helt öppet 
rum ut sig jämnt i alla tre dimensioner. 
Detta innebär en risk för skador även på 
byggnader som ligger i vertikalt förhållande 
till vägbanan, inte endast för de som ligger i 
horisontellt plan. Gas kan också ge upphov 
till explosioner, en gasmolnsexplosion får 
ett annorlunda förlopp än vad en explo
sion med fasta sprängämnen får. Vid en 
explosion uppe på bron kommer vägbanan 
reflektera trycket i en viss omfattning. Det 
innebär att det krävs komplexa beräkning
ar för att beräkna den resulterande try
ckvågen, då det uppstår randeffekter där 
tryckvågorna både kan förstärka eller ta ut 
varandra. 

Enligt Briabs civilingenjör i riskhantering 
har det troligtvis stor betydelse var på 
bron en explosion inträffar, han tror inte 
att det är omöjligt att en byggnad placerad 
rakt under bron skulle kunna klara sig helt 
från tryckpåverkan vid en explosion. Hur 
förloppet skulle te sig går inte att garantera 
då han inte sett några exempel på liknande 
fall. Det är mycket noggranna beräkningar 
och simuleringar som måste utföras innan 
det skulle kunna säkerställas (Civilingenjör 
Riskhantering. Personlig kommunikation, 
epost, 3 maj 2017).
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Resultat av utredning kring farligt gods
Transport av farligt gods och en explosionsrisk i samband med dem har 
inte en avgörande roll för om bebyggelse av dessa platser kan tillåtas eller 
inte. De riskhanteringsavstånd som finns angivna gäller endast för primära 
och sekundära transportleder för farligt gods och det är framförallt intill de 
vägarna farligt gods måste beaktas. Riskhanteringsavstånden innebär inte att 
bebyggelse ej är möjlig utan anger endast att inom dessa avstånd måste en 
djupare riskanalys utföras. Utanför dem behöver farligt gods vanligtvis inte 
beaktas vid uppförande av byggnader. Farligt gods kan förekomma på vägar 
som inte är rekommenderade, även om det inte är att föredra. Därför kan det 
vara en fördel om det beaktas som en risk och beräkningar och simuleringar 
av tryckvågen av en explosion kan utföras, även om det inte bedöms vara nöd
vändigt vid icke rekommenderade vägar. Enligt Briabs civilingenjör i riskhan
tering, är det dessutom mycket sällan explosionsrisken blir dimensionerande 
för skyddsavståndet till bebyggelse i öppna förhållanden. Vid överdäckad 
trafik däremot, exempelvis tunnlar, är explosioner ofta avgörande för inom 
vilket avstånd byggnader kan uppföras. (Civilingenjör Riskhantering. Person
lig kommunikation, epost, 3 maj 2017). Om det dessutom påvisas i simuler
ingar att en byggnad under bron klarar sig utan påverkan av en tryckvåg från 
en explosion kan platsen bebyggas utan risk för att en olycka med transport 
av farligt gods skadar byggnaden och människor däri. Risker med transporter 
av farligt gods är platsspecifika och beror av vad platsen utgörs av. Om bron i 
fråga inte omfattar en rekommenderad väg för farligt gods bör riskerna med 
farligt gods vid en bebyggelse av brofästeplatsen med största sannolikhet 
kunna tillgodoses på ett tillfredsställande sätt.
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4.2.6 Övriga risker
Enligt PBL ska olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsats beaktas i plan
processen för att tillgodose krav på hänsyn till människors hälsa och säkerhet 
samt risken för olyckor (SFS 2010:900). 

Individ- och samhällsrisk
Individrisk och samhällsrisk beskriver riskerna för ett planområde ur olika 
aspekter och är viktiga att utreda, framförallt i områden med hög exploatering 
och verksamheter där det vistas många personer. Samhällsrisken behand
lar hur många personer som skulle kunna omkomma vid olika scenarion av 
olyckor. Individrisken utreder om enskilda individer kan utsättas för olika 
risknivåer som inte är acceptabla. Enligt Länsstyrelsen ska individ och 
samhällsrisken kontrolleras mot förslag på accpetanskriterier presenterade 
i Räddningsverkets rapport Värdering av risk 1997. Dessa kriterier är i dag
släget det mest passande och aktuella materialet som finns att utgå från. 
Omkringliggande bebyggelse tas alltid med i riskberäkningarna för att risk
bilden ska kunna utredas i sin helhet och inte bara platsspecifikt. Även fram
tida projekt bör beaktas och det kan därför vara viktigt att utgå från ett större 
perspektiv än endast en enskild detaljplan (Länsstyrelsen Stockholm, 2016).

Risker med påkörning av broar
Risken att ett fartyg kolliderar med bron och eventuella konsekvenserna i 
samband med det bör beaktas om en byggnad integrerad med eller väldigt 
nära bron ska uppföras. Detta har kommit att uppmärksammas efter olyckan 
i Tjörn år 1980, då ett fartyg kolliderade med en bro. Olyckan ledde till att 
brokonstruktionen rasade, vilket fick förödande konsekvenser med ett antal 
omkomna. Risken kan tillgodoses med hjälp av påseglingsskydd på bron i 
form av uppgrundning. En uppgrundning innebär att det runt fundament eller 
bropelare tillförs material för att göra vattnet tillräckligt grunt att fartyg går 
på grund innan de kör på bron (Stenhammar, P. Personlig telefonintervju, 19 
april 2017). 

Risken att fordon som trafikerar bron kör av vägbanan hindras med räcken 
på bron. Det finns specificerade krav som ställs på broräcken vad avser säker
het vid användning. Räcken för vägbroar ska kunna hindra att fordon kör av 
vägbanan och ut från bron. Hur pass motståndskraftiga räckena ska vara beror 
på en mängd faktorer, bland annat hur långt det är till underliggande mark 
eller hur djup underliggande vattennivå är (Gatukontoret Malmö stad, 2017). 
I Stockholmsregionen används ofta ett så kallat Stockholmsräcke, vilket är 
dimensionerat att stå emot kraften av en buss. Räcket togs fram av Trafikkon
toret, dåvarande Gatukontoret, efter att en buss kört av bron vid Essingeöarna 
år 1948, vilket orsakade att elva personer omkom (Broingenjör, Trafikkon
toret Stockholms stad, personlig telefonintervju, 18 maj 2017).   

Nedfallande föremål, snöröjning och suicidrisk
Nedfallande föremål från bron är en risk som bör beaktas om byggnaden som 
uppförs under bron ska husera verksamhet som medför en ökad närvaro av 
människor vid området nedanför bron, i form av exempelvis köer till kul
turverksamheter eller uteserveringar. Om risken för nedfallande föremål 
bedöms vara hög kan det motverkas genom nät eller skärmar på bron, vilka 
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är vanligt förekommande åtgärder ovanför 
järnvägar där det är kritiskt om det skulle 
falla ner föremål på ledningar. 

Av samma skäl som nedfallande föremål 
bör beaktas så blir även snöröjning och 
städning av bron aktuella parametrar. Vid 
bebyggelse under en bro som ökar när
varon av besökare på brofästeplatsen bör 
snöröjning och städning av bron utföras på 
sådant sätt att snö eller skräp inte skjutsas 
ut från brons kant. Det finns utarbetade 
tekniker för att snöröja och städa vägbanor 
och broar på ett sätt så att det inte skjut
sas ut åt sidorna och får falla fritt. Denna 
aspekt medför alltså inte något extra arbete 
eller kostnad då metoden redan används 
vid drift inne i städer. 

Suicidrisk är en annan risk som bör 
beaktas i samband med bebyggelse vid 
broar. Skyddsåtgärder för att förhindra 
suicidförsök vid broar är hinder för hop
pning i form av skärmar eller stängsel 
samt skyltar med kontaktuppgifter till 
hjälp organisationer. Om platsen som ska 
bebyggas är en plats där suicidförsök före
kommer eller förväntas förekomma efter 
bebyggelsen bör denna fråga lyftas ytterlig
are och utredas grundligt, då i samröre med 

hjälp organisationer. Mahovic (2016, 26 
april) skriver i SVT Nyheter att vissa broar i 
Stockholm, på initiativ av Riksförbundet för 
Suicidprevention och Efterlevandes Stöd 
(SPES) och Stockholms stads Trafikkontor, 
försetts med så kallade självmords stängsel. 
Syftet är att försvåra för den som får en 
impuls att vilja hoppa från bron. SPES 
menar att om fysisk kraft måste användas 
för att ta sig över staketet hinner impulsen 
att hoppa försvinna innan personen i fråga 
tagit sig över staketet. SPES uppger att en 
bebyggelse av brofästeplatser kan medföra 
en minskad risk att folk hoppar från bron, 
om bebyggelsen medför ett ökat flöde av 
människor på platsen (SPES, personlig tele
fonintervju, 18 maj, 2017). 

Om bron förolyckas
Om bron i fråga, vars brofästeplats ska 
bebyggas, skulle vara med om en om
fattande olycka vill Trafikkontoret försäkra 
sig om att byggnaden i fråga är möjlig att 
flytta eller snabbt riva, om en omfattande 
renovering behöver utföras snabbt. Ett 
liknande scenario är dock extremt ovanligt 
och risken är nästintill obefintlig.

Resultat av övriga risker med bebyggelse under broar
Vid uppförande av byggnad vid en brofästeplats är det, utifrån platsens 
omgivning och vilken typ av verksamhet som ska inhysas, lämpligt att utreda 
individ och samhällsrisk. 

Riskerna som lyfts i kapitlet bör beaktas vid uppförande av byggnad på en 
brofästeplats. I och med att fartyg inte kan kollidera med broar, utan går på 
grund innan tack vare uppgrundningen, har risken med påkörning av bron 
redan beaktats och tillgodosetts. Risken att ett fordon kör av bron bör kunna 
tillgodoses med broräcken. Övriga risker med nedfallande föremål och suicid
risk kan till stor del förebyggas med hjälp av stängsel och skärmar samt en 
kontrollerad form av snöröjning och sopning av bron. Bebyggelse av bro
fästeplatser kan, enligt SPES, även bidra till en minskad risk för suicidförsök 
på platsen. Samtliga risker som lyfts kan till största del tillgodoses och blir 
med andra ord inte avgörande för om en byggnad kan uppföras på platsen 
eller inte. 

Ett resultat av en omfattande olycka med bron där den skulle behöva total
renovering eller delvis rivas skulle i värsta fall innebära att byggnaden under 
måste flyttas eller rivas, scenariot är högst osannolikt. 
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Följande kapitel i rapporten behandlar hållbar utveckling utifrån sociala och 
ekologiska aspekter. Den ekologiska hållbarheten redogör för internatio
nella och nationella miljömål samt hur planering och projektering av bro
fästeplatser kan bidra till att nå dem. Den sociala hållbarheten står i fokus i 
kapitlet och beskriver hur social hållbarhet kan beaktas i stadsutveckling vid 
bro fästeplatser.

Hållbar utveckling är ett aktuellt begrepp sedan Brundtlandsrapporten Our 
Common Future från år 1987, där begreppet defineras med följande citat 

Humanity has the ability to make development sustainable to ensure 
that it meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs.  
(WCED, 1987). 

Begreppet hållbar utveckling har sedan dess kommit att få många definitioner 
och idag konkretiseras det ofta genom tre olika dimensioner; ekologisk, eko
nomisk och social hållbarhet (Värdsnaturfonden (WWF), 2008).

FN:s utvecklingsprogram (UNPD) har tagit fram handlingsplanen Agenda 2030 
(UNPD, 2015), där totalt 17 globala mål för hållbar utveckling ska uppfyl
las innan år 2030 för att eliminera extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och 
minska orättvisor och ojämlikheter. I mål 11 i utvecklingsprogrammet, Håll-
bara städer och samhällen, anges att städer och bosättningar ska vara säkra, 
inkluderande, motståndskraftiga och hållbara. Under den sjunde delen av mål 
11 anger FN:s utvecklingsprogram att arbetet bland annat ska leda till: 

Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande  
och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet 
för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktions
nedsättning.  
(UNDP, 2015).

I Sveriges grundlag finns begreppet Hållbar utveckling med från år 2003 (SFS 
2002:903). Både grundlagen och Plan och bygglagen (PBL) återknyter till 
Bruntlandsrapporten (SFS 2010:900) och arbetet att nå målen genomsyras 

5	 Hållbar	utveckling	i	staden	 
 - en god bebyggd miljö

Miljökvalitetsmålet  
God bebyggd miljö  
avser 10 punkter: 
  
• Hållbar bebyggelsestruktur 
• Hållbar samhällsplanering 
• Infrastruktur
• Kollektivtrafik- gång och  
   cykel 
• Natur och grönområden 
• Kulturvärden i bebyggd miljö
• God vardagsmiljö
• Hälsa och säkerhet
• Hushållning med energi och 
   naturresurser
• Hållbar avfallshantering

Boverket har fått som an-
svarsuppdrag att uppfylla 
ett av riksdagens 16 miljök-
valitetsmål, God bebyggd 
miljö 

(Miljömål.se, 2015) 

(Boverket, 2017)
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av Agenda 2030, där landet i dagsläget är världsledande i att nå de 17 globala 
utvecklingsmålen (Sachs, J., SchmidtTraub, G., Kroll, C., DurandDelacre, D. och 
Teksoz, K.,2016). Trots att Sverige är ledande inom frågorna, kvarstår enligt 
regeringen mycket arbete för att uppnå de miljömässiga målen (Regerings
kansliet, 2016). Vad gäller Sveriges planering av städer och dess hållbara ut
veckling, sker arbetet utifrån kommunernas stadsbyggnadskontor eller stads
arkitekter där de utgår från PBL, bostadsförsörjningslagen samt miljöbalken 
(MB) (BRÅ, 2002). Kommuner arbetar på olika sätt för att driva utvecklingen 
framåt för att uppnå målen. Stockholms stad har tagit fram dokumentet Vision 
2040 där målbilden för en social, ekologisk, ekonomisk och demokratisk 
hållbar utveckling beskrivs fram till år 2040. Visionen beskriver att Stockholm 
ska vara en levande stad där alla kan bo, att det ska vara en ren och vacker 
storstadsmiljö samt en trygg och säker stad (Stockholms stad, 2017a). 

5.1	 Ekologiska	aspekter	på	hållbar	
 utveckling av stadsrummet
Begreppet ekologisk hållbarhet omfattar allt som rör jordens ekosystem. Det 
innefattar bland annat klimatsystemets balans, kvalitet på luft, land och vatten 
samt vikten av biologisk mångfald. Den ekologiska hållbarheten är ofta mätbar 
och därmed även definierbar. I ekologisk hållbarhet ingår även hur männi
skors hälsa påverkas av miljön i form av exempelvis buller och föroreningar 
(KTH, 2015). I följande delkapitel lyfts internationella och nationella miljömål 
som satts upp i strävan att nå en ekologisk hållbar utveckling. Vidare behand
las hur arbetet att nå de uppsatta miljömålen utförs samt hur ickeplatser 
under broar kan nyttjas för att gynna den ekologiska hållbarheten.

5.1.1	Grönområden	i	storstäder	och	dess	rådande	
 miljösituation
Städer i urbana miljöer står inför en rad stora utmaningar vad avser att ut
vecklas på ett sätt som är hållbart både i nutid och framtid (Naturvårdsverket, 
2015). Den ständigt pågående utvecklingen av städerna påverkar landskapen 
genom att mark exploateras för byggnader och infrastruktur. Det innebär att 
grönområden kan komma att tas i anspråk för exploatering och vid bristfällig 
planering kan de dessutom exploateras utan att kompensera området med 
ett nytt eller mer anpassat grönområde. Begreppen urban grönska och eko
systemtjänster blir därför centrala för utvecklingen av staden i samband med 
exploatering. Urban grönska avser enligt Världsnaturfonden allt från parker, 
kolonilotter och gröna tak till diken, stadsnära skog och även mittremsor 
av gräs i gatan. WWF menar att dessa områden, oavsett om de är planerade 
eller inte, bidrar till rekreation i staden samt en ökad trivsel och trygghet. 
Ekosystem tjänster är enligt WWF de bidrag som erhålls gratis av grönska och 
som i förlängningen gynnar människan. Exempel på dessa är produktion av 
syre, vattenrening och nedbrytning av avfall. Grönområden i städerna kan med 
hjälp av ekosystemtjänster bidra till rekreation, god hälsa och välmående hos 
stadens befolkning samt gynna den biologiska mångfalden. Många arter före
drar grönområden i urbana miljöer framför landskap utanför städerna, samti
digt som städerna har problem att bevara och utveckla en biologisk mångfald 
till följd av de minskade gröna ytorna (WWF, 2015).
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FN:s Agenda 2030 för en hållbar utvec
kling tar i flera mål och delmål upp miljö
aspekten av hållbar utveckling och hur 
världen bör se ut för att eliminera de 
rådande problemen. Av de 17 globala 
målen återfinns bland annat mål: 

Vikten av grönområden i urbana miljöer i 
världen beskrivs främst under mål 15, där 
delmål fem uppger att: 

Vidta omedelbara och betydade 
åtgärder för att minska förstörelsen av 
naturliga livsmiljöer, hejda  
förlusten av biologisk mångfald och  
senast 2020 skydda och förebygga  
utrotning av hotade arter  
(UNDP, 2015). 

Sveriges miljömålssystem är uppbyggt av 
ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
med preciseringar och 24 etappmål. Ge
nerationsmålet definieras enligt riksdagen: 
“Det övergripande målet för miljöpolitik
en är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 
(Regeringskansliet, 2015). Generations
målet är nedbrutet till 16 nationella 
miljö kvalitetsmål vilka beskriver vad 
miljöarbetet ska leda till för Sveriges miljö. 
Ansvaret för miljökvalitetsmålen har till
delats åtta myndigheter. Myndigheterna 
ansvarar för samordning och uppföljning 
av sina respektive mål och arbetar till
sammans med organisationer och företag 

inom sin bransch för att nå bästa möjliga 
resultat (Miljömål.se, 2017). 
Boverket är, som tidigare nämnt, den myn
dighet som ansvarar för miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö och beskriver syftet med 
målet enligt följande:

Syftet med målet är att städer, tät
orter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional 
och global miljö. Natur och kultur
värden ska tas tillvara och utvecklas. 
Byggnad er och anläggningar ska 
loka l i seras och utformas på ett miljö
anpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas (Boverket, 
2017a). 

För att konkretisera miljökvalitetsmålen 
har regeringen formulerat så kallade 
preciseringar. För God bebyggd miljö har 
regeringen beslutat om tio precise ringar. 
En av dem är Natur och grönområden 
och syftar till att säkerställa förekomst 
av tillgängliga och kvalitativa natur och 
grönområden samt grönstråk i närhet av 
bebyggelse. Ytterligare en precisering är 
Hushållning med energi och naturresurser, 
vilket syftar till att användning av natur
resurser, exempelvis mark, ska ske på ett 
effektivt, resursbesparande och miljö
anpassat sätt. (Boverket, 2017a). 

Arbetet med urban grönska är enligt Bo
verket en viktig fråga då det både förser 
städer med ekosystemtjänster och även 
bidrar till att dämpa buller. Utöver den 
akustiskt dämpande effekten kan träd, 
buskar och övrig grönska visuellt avskärma 

13 - Bekämpa klimatförändringen
14 - Hav och marina resurser 
15 - Ekosystem och biologisk mångfald

I Sverige minskar grönytorna som mest i de största städerna som expand
erar hastig ast, framförallt Stockholm. Trycket på att exploatera mark ökar 
framförallt i stadens centrala delar och i takt med att före detta hamnar och 
industriområden börjar ta slut riktas istället fokus allt mer mot stadens 
grönområden (WWF, 2015). Enligt WWF är det framförallt barn, äldre och 
funktions nedsatta som påverkas då grönområden försvinner, då de kan ha 
svårt att ta sig till alternativa grönområden. 

5.1.2	Miljömål	-	internationellt	och	nationellt
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bullerkällorna, vilket medför att bullret 
upplevs mindre besvärande (Boverket, 
2010a).

Etappmålen är steg i miljöarbetet som satts 
upp för att på sikt nå generationsmålet 
och miljökvalitetsmålen. De är vägledande 
i hur arbetet bör utföras och var insatser 
bör sättas in. Etappmålen anger endast 
hur arbetet för att nå målen bör se ut och 
beskriver inte målen i sig (Miljömål.se, 
2017).

5.1.3	Stockholms	stads	
 miljömål 
Kommunerna utgör en mycket viktig del 
i arbetet att nå miljömålen. Utifrån de 
nationella miljömålen sätter kommunerna, 
med vägledning från Boverket, upp lokala 
mål och åtgärder för att nå dem. Stock
holms stad arbetar för att värna om de 
gröna miljöer och lyfter vikten av de sociala 
och rekreativa värden som grönområdena 
bidrar med. I dokumentet Grönytefaktor för 
kvartersmark från Stockholms stad citeras 
följande: 

Stadens gröna miljöer bidrar med 
många olika ekosystemtjänster som på 
olika sätt har en avgörande betydelse 
för livskvalitet, trivsel och hälsa. Vi 
mår bra av att ha nära till natur och 
upplevelsen av det gröna i vardagen. 
Det kan handla om skönheten i ett 
gammalt träd, fågelsång, tidsperspek
tiv genom årstidsväxlingar, vindsus i 
trädkronor, utsikt över ett grönt tak 
m.m. Gröna miljöer lockar till ute
vistelse och samvaro (Stockholms
stad, 2015a).

Exploateringskontoret på Stockholms stad 
menar att en tät, yteffektiv och klimatsmart 
bebyggelse skall premieras och ser det 
som en viktig parameter vid exploate
ring av mark (Stockholms stad, 2015b). 
Stockholms stad lyfter även i dokumen
tet Vision 2040 att staden med hjälp av 

smarta lösningar ska göra det enkelt för 
alla att leva på ett miljövänligt sätt. Med 
stark koppling till Brundtlandsrapporten, 
Agenda 2030 och Sveriges generationsmål 
skriver de även att Stockholm ska växa med 
respekt för naturen och utan att äventyra 
förutsättningar för framtida generationer 
(Stockholms stad, 2017b).

5.1.4	Arbetet	för	att	nå	
 miljömålen
För att nå miljömålen krävs aktivt arbete 
och samarbete mellan flera myndigheter, 
organisationer och företag. En lösning på 
problemet med minskade grönytor kan 
enligt Världsnaturfonden (2015) vara att 
förtäta de redan bebyggda platserna. På så 
sätt kan det säkerställas att grön områden 
bevaras och att boende i innerstaden fort
satt erbjuds möjligheten att gemensamt 
använda den urbana grönskan som finns 
i närheten. Ytterligare en del i arbetet att 
nå miljömålen är Boverkets arbete med 
att ta fram information och vägledning 
om hur ekosystemtjänster ska behandlas 
i plan och byggprocessens olika skeden. 
Boverket vill via arbetet öka medveten
heten och hänsynstagande till ekosystem
tjänster och grönstrukturen i den byggda 
miljön. Arbetet sker i samverkan med 
Naturvårdsverket och med aktörer från 
både forskning och praktik inom plane
ring, byggande och förvaltning (Boverket, 
2016c). Enligt Susanne Åkesson, sakkunnig 
inom bostad och byggande för Bostads
minister Peter Eriksson, (Åkesson, S. 
Personlig kommunikation, epost, 11 april 
2017) är det att föredra om redan hård
gjorda ytor kan användas för exploatering 
istället för gröna ytor.
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Resultat och analys av den ekologiska hållbarheten 
vid brofästeplatser
Majoriteten av de undersökta platserna i studien är hårdgjorda ytor eller 
grusbelagda, bestående av beläggningar av asfalt, betong eller grus. Genom att 
använda dessa hårdgjorda och grusbelagda ytor vid förtätning i inner staden 
bevaras marken på ett effektivt sätt då den redan är exploaterad. Det går 
helt i linje med Världsnaturfondens idé om förtätning av redan bebyggd yta. 
Förslaget återkopplar även direkt till Boverkets ansvar för miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö som delvis syftar till att hushållning av mark ska främjas. 
Då redan hårdgjorda ytor används vid förtätning kan det i större utsträckning 
säkerställas att den urbana grönskan i staden bevaras. Den urbana grönskan 
behövs i dagens städer och är viktig för både för människors hälsa och 
välmående och för att en biologisk mångfald i urbana miljöer ska vara möjlig. 
Denna typ av förtätning får även stöd i Vision 2040 där Stockholms stad tydligt 
anger att Stockholm ska växa med respekt för naturen. Exploateringskontoret 
på Stockholms stad menar att en tät, yteffektiv och klimatsmart bebyggelse 
ska premieras. Om grönområden genom kan bevaras genom att istället ex
ploatera brofästeplatserna kan möjligheten för invånarna att ha tillgång till 
urban grönska i större utsträckning säkerställas, vilket enligt Stockholms stad 
bidrar till viktiga sociala och rekreativa värden. 
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Social hållbarhet handlar i huvudsak om rättigheter, rättvisa, välbefinnande 
och olika individers och gruppers behov. Vissa av dessa aspekter är svåra 
att mäta och utreda vilket gör att den sociala hållbarheten är ett komplext 
begrepp där innebörden ofta varierar beroende på sammanhang (KTH, 2016). 
Enligt Boverket (2010b) bör en socialt hållbar stadsutveckling gynna olika 
gruppers behov, förbättra förutsättningar för möte mellan människor och 
främja jämställdhet mellan kvinnor och män. I denna studie syftar begreppet 
social hållbarhet i stadsutvecklingen främst till ett trygghetsskapande för 
kvinnor, brottsförebyggande och ett främjande av sociala möten och kommer i 
följande kapitel utredas utifrån det perspektivet. 

För att uppnå en socialt hållbar stad krävs att människor känner säkerhet och 
trygghet inför att vistas ute i de offentliga rummen. Under senare år har allt 
mer forskning riktats mot så kallade mikronivåfaktorer i miljön. Med dessa 
faktorer menas den direkta miljön omkring oss, bland annat byggnaders 
utformning, verksamheter och grönområden. Vid institutionen för miljö
psykologi, arkitektur samt trafik och väg vid Lunds universitet undersöks 
bland annat vilken emotionell respons olika typer av mikronivåfaktorer kan 
ge upphov till (Johansson, 2012). Forskningsprojektet Urban Walking belyser 
att den estetiska kvalitén hos omgivande miljö, kontinuerligt underhåll och 
välskött grönska är viktiga fysiska designkvalitéer som människor upplever 
positiva i stadsmiljön (Johansson, M., Lindelöw, D., Sternudd, C., Kärrholm, M., 
Svensson, Å., Ferreira, I., Rahm, J., 2013). Vidare menar forskning inom ämnet 
att en grundläggande förutsättning för att människor ska vilja vistas utomhus 
är att miljön upplevs tillgänglig och trygg, även när det är mörkt ute. Denna 
aspekt är särskilt viktig i mörka länder som Sverige, då många undviker att gå 
ut eller begränsar sin vistelse till vissa platser efter mörkrets infall (Johans
son, 2012).

5.2.1	Trygghet.	Fysisk-,	Mental-	och	Social	trygghet	
Trygghet bottnar i en slags riskbedömning och en rädsla för att något farligt 
ska inträffa (SKL, 2005). Boverket (2013) menar att upplevelsen av trygghet 
är en subjektiv upplevelse och kan beskrivas i termer som känsla av lugn, kon
troll, tillit och frihet från hot. Enligt Listerborn (2000) är upplevelsen av trygg
het i stadsrummet ett komplext och sammansatt problem vilket för att förtyd
ligas kan delas upp i tre olika subtyper: fysisk, mental och social trygghet. 

5.2	 Sociala	aspekter	på	hållbar	
utveckling av stadsrummet
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Den fysiska tryggheten innebär att känslan 
av trygghet påverkas av hur omgivningen 
ser ut, det vill säga stadens och bebyggel
sens struktur och gestaltning (Listerborn, 
2000). Det kan vara allt från belysning, 
växtlighet, placering och utseende av cykel 
och gångbanor till husens fasader, parker
nas utformning eller offentlig konst. Den 
fysiska tryggheten avgörs även av huru
vida ett reellt hot faktiskt finns på platsen 
eller inte. För att öka trivseln av en plats i 
stadsrummet och därmed även tryggheten 
på en plats vidtas åtgärder som till exempel 
implementering av ljussättning och konst
verk i offentliga miljöer. Vad som däremot 
minskar den fysiska tryggheten på en plats 
är om platsen är ovårdad, nedskräpad eller 
utsatt för skadegörelse som exempelvis 
klotter (Boverket, 2010b).

Den mentala tryggheten inför en plats 
innebär enligt Listerborn (2000) det som 
tidigare präglat oss vad gäller upplevelser 
och erfarenheter från olika miljöer. Bo
verket (1998) menar att uppfattningen av 
olika platser påverkas av minnen från tidig
are upplevelser av liknande platser. Upp
levda hot eller obehag i en särskild miljö 
medför att vi i större utsträckning undviker 
liknande miljöer. Vidare menar Boverket 
att otrygghet inför vissa miljöer även kan 
uppstå om vi fått berättat för oss att platsen 
kan vara farlig. Den mentala tryggheten 
behandlas främst med hjälp av psyko
loger och socionomer men med insikt och 
förståelse kan den gagnas genom byggande 
och planering. 

Upplevelse av otrygghet vid 
utevistelse, kvällstid i Sverige (2017)
Grupp (%) Upplever otrygghet när de vistas 

ute ensamma kvällstid.

Kvinnor 31 %

Män 9 %

Kvinnor	(75-79år) 39 %

Män	(55-64år) 10 % Tabell 5. Statistik från NTU (BRÅ, 2017)

Den sociala tryggheten refererar till rela
tioner och interaktioner med andra männi
skor och grupper i staden. Det kan innebära 
förutsättningarna att kunna se och avgöra 
vem man möter på gångvägen eller i en 
tunnel (Listerborn, 2000). Enligt Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU) år 2016, 
framtagen av Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ), finns stora skillnader i upplevd 
trygghet mellan olika grupper när de vistas 
ensamma utomhus kvällstid (BRÅ, 2017). 
NTU belyser att skillnad i upplevd trygghet 
varierar kraftigt mellan kulturer, samhälls
klasser, män och kvinnor, olika ålders
grupper samt mellan regioner.

Upplevd trygghet i Sverige
Då det till följd av den subjektiva upp
levelsen är svårt att på ett enkelt och 
tydligt sätt definiera begreppet trygghet, 
närmas ämnet istället med hjälp av frågor 
om brott, otrygghet och begränsningar 
i aktivitets mönster. NTU är ett exempel 
på under sökning där sådana frågor ställs 
(Boverket, 2013). Statistik från NTU visar 
att 19 % av Sveriges befolkning uppger att 
de känner otrygghet när de går ut ensamma 
kvälls tid. Till följd väljer 7 % av befolk
ningen att inte gå ut ensamma kvällstid. 
Kvinnor oroar sig främst för övergrepp vid 
ensliga platser likt gångtunnlar och grön
områden, medan män känner oro att bli 
nedslagna i folktäta områden bland annat 
på restaurangstråk och i kollektivtrafik. 
Trygghets undersökningen visar dessutom 
att andelen otrygga personer fortsätter att 
växa (BRÅ, 2017). 

NTU visar att 31 % av kvinnorna jämfört 
med 9 % av männen känner otrygghet. 
Även äldre personer, främst kvinnor mellan 
75 och 79 år, som bor i flerfamiljshus 
känner större otrygghet än övriga (BRÅ, 
2017).

De olika subtyperna av trygghetsaspekten används som ett teoretiskt 
verktyg för yrkesmässiga eller forskningsbara ingångar men sammanfaller i 
verkligheten och är då svåra att urskilja.
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Inom ramen för miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö tilldelades Boverket tillsam
mans med Länsstyrelserna samt Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) uppdraget 
Tryggt och jämnt under åren 20082010. 
Uppdraget innebar att stärka tryggheten 
i stads och tätortsmiljöer ur ett jämställ
dhetsperspektiv. Uppdraget har kartlagt 
viktiga brister, exempelvis bristfällig be
lysning i offentliga miljöer. Uppdraget har 
även lyft åtgärdsförslag i trygghetsfrågor 
gällande stadsmiljön, bland annat hur sam
hällsplanerare ska ta hänsyn till trygghet i 
sitt arbete. Projektet fokuserade särskilt på 
ljussättningen av offentliga platser då det 
efterfrågats på både kommunal och statlig 
nivå (Boverket, 2013). 

Trygghet vid gångtunnlar  
och ickeplatser vid brofästen
Gångtunnlar upplevs ofta otrygga, speciellt 
kvällstid och särskilt av kvinnor, äldre och 
funktionsnedsatta. En konsekvens kan 
bli att tunneln som var menad för ökad 
trafiksäkerhet undviks och snarare får 
motsatt effekt. Många kvinnor har ut
arbetade strategier för att undvika att 
känna otrygghet då de rör sig i det offent
liga rummet kvällstid, särskilt vid tunnlar. 
Det kan leda till ett större risktagande där 
många kvinnor väljer att hellre korsa en 
tungt trafikerad väg än att passera genom 
en tunnel. Andra strategier kan vara att 
cykla med släckt lyse för att inte bli sedd 
av en potentiell förgripare eller att cykla 
eller gå längs trafikerade vägar istället för 
avsedd gång och cykelbana (Boverket, 
2010c). 

Oro för den här typen av platser är inte helt 
utan grund. BRÅ (2002) uppger att kommu
nikationsstråk med broar, tunnlar och gång 
och cykelbanor är platser som är särskilt 
utsatta för brott. Boverket (1998) rekom
menderar att vid stadsplanering undvika 
tunnlar och broar för gång och cykelbanor 
i största möjliga mån. Ibland är det svårt att 
hitta mer trafiksäkra lösningar än gångtun
nlar och Boverket (2010c) menar därför att 
det är angeläget att söka efter nya idéer och 
lösningar till alternativ för utformning av 

tunnlar. Boverket påpekar även att många 
av dagens gångtunnlar och dess utformning 
bör ses över. Åtgärder som används idag är 
att tillföra bra belysning som lyser upp hela 
tunneln, avlägsna skymmande buskage vid 
mynningarna samt att projektera tunneln 
så kort och bred som möjligt med en tydlig 
början och slut (Boverket, 2010c).

Upplevd trygghet vid ickeplatser,  
enligt Jane Jacobs
Trots skillnader mellan grupper är det 
sedan länge känt att vissa trygghetsaspek
ter i staden är gemensamma för de flesta 
människor oavsett exempelvis kön, ålder 
eller kulturell bakgrund. Dessa gemensam
ma aspekter är direkt avgörande för hur 
trygg den fysiska miljön upplevs. Jane 
Jacobs, författare och arkitektur och stads
planeringskritiker, lyfte redan på 1960talet 
fram tre grundläggande kriterier för att en 
plats ska upplevas som trygg. De tre huvud
kriterierna enligt Jacobs: 

(Jacobs, 2005)

• tydliga gränser mellan det privata
och offentliga rummet

• sociala ögon på platsen vilket
innebär människor som ser vad
som pågår i stadsrummet

• kontinuerligt flöde av människor
på platsen

Det är viktigt att uppdelningen mellan olika 
markområden är tydlig då den klargör vem 
som ansvarar och sköter drift och underhåll 
av ett visst område och alltså har möjlighet 
att förbättra det. Tydligheten i uppdel
ningen av privat och offentligt motverkar 
också att restplatser uppstår, det vill säga 
platser som blir över i planeringen och 
skapar mellanrum i stadsrummet. Dessa 
mellanrum med oklar funktion leder till 
ökad otrygghet för såväl förbipasserande 
som närboende (Jacobs, 2005).
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Kriteriet om sociala ögon på platsen 
motverkar enligt Jacobs (2005) otrygg
het genom att människor upplever att de 
är sedda på gator, torg samt cykel och 
gångstråk. Det skapas genom byggnaders 
utformning och av placering av entréer, 
fönster, balkonger och butiksfasader för 
visuell kontakt mellan de som befinner sig 
inomhus och utomhus. 

Jacobs tredje aspekt till trygghets
upplevelsen av en plats, det kontinuerliga 
flödet, utgörs av att människor måste 
få en anledning att vistas i eller passera 
genom offentliga miljöer. Sådana tilltalande 
miljöer skapas av platser som bjuder in till 
slumpmässiga möten vilket bidrar till mer 

• Lätt att ta sig till och från platsen

• Möjlighet till enkla förflyttningar inom
området

• Bra belysning som möjliggör för besökare
att se och bli sedda

• Lättlästa skyltar för att hjälpa besökare
att hitta rätt väg

• Öppna och välskötta gångar där
människor lätt kan se varandra

• God överblick över området

• Blandade funktioner för besökare under
olika tider på dygnet

• Väderskydd för olika årstider

• Tillgänglighet för barnvagnar och
rullstolar

• Tillgång till rena, säkra och tillgängliga
toaletter med skötbord.

10 egenskaper hos offentliga platser
utformade	för	kvinnor	och	flickor

befolkade platser som i sin tur leder till att 
platserna upplevs mer trygga. För att uppnå 
ett kontinuerligt flöde menar Jacobs att det 
krävs en blandad bebyggelse kring gator, 
torg och stråk. Varierad bebyggelse i stads
rummet utgörs förslagsvis av bostäder, 
kontor, nattöppna butiker, restauranger 
eller barer vilket bidrar till att människor 
vistas i området under dygnets alla timmar. 
Vidare menar Jacobs att människor upp
rätthåller gatans ordning genom oskrivna 
och omedvetna regler och lagar och ju fler 
övervakande ögon som finns på platsen 
desto färre brott begås (Jacobs, 2005). Även 
Boverket (1998) menar att färre brott in
träffar på en plats om fler människor vistas 
där.

Lyckade exempel på trygghetsskapande stadsplanering för kvinnor
FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors makt, United Nations Entity for 
Gender Equality and the Empowerment of Women, belyser även de att många 
kvinnor och flickor upplever otrygghet i offentliga miljöer. 
De menar att planering och utformning av 
städer som kan gynna kvinnor och flickor 
är viktiga för att bidra till deras vistelse 
ute i det offentliga rummet. Enheten har 
sett att offentliga platser som befolkas av 
kvinnor och flickor dessutom används av 
mer männi skor generellt. Tio egenskaper 
är utmärkande för platser som blivit plane
rade och utformade för de behov kvinnor 
och flickor kan ha (se listade egenskaper 
t.h.).

Egenskaperna, som påvisats ha positiva 
effekter i praktiken, bekräftar tidigare 
nämnda aspekter vilka kan öka tryggheten 
på en plats och FN:s enhet för jämställdhet 
och kvinnors makt menar att aspekterna är 
extra viktiga för kvinnor och flickor. Punkt
erna har tagits fram efter att ha analys
erat hur platser planerats och utformats 
samt vilka resultat som uppnåtts på olika 
platser. Det bästa sättet att försäkra sig 
om att platser är välkomnande för kvinnor 
och flickor har enligt erfarenhet varit att 
rådgöra med de som förväntas använda 
platsen (UN Women, 2001).  
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5.2.2	Förebygga	brott	genom	arkitektur	och	
 stadsplanering

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)
CPTED är en modell framtagen år 1971 av C. Ray Jeffery, professor i krimino
logi vid Florida State University. Modellen är en typ av situationell brotts
prevention och behandlar hur planering och utformning av den fysiska miljön 
kan förhindra att brott begås och samtidigt öka tryggheten. Vid planering för 
ombyggnad eller nybyggnad av områden kan åtgärder vidtas som försvårar för 
potentiella gärningspersoner och därigenom kan brottslighet före byggas. De 
åtgärder som CPTED förespråkar är allt från arkitektoniska, stads planerings
mässiga och byggrelaterade insatser till underhåll av gaturummet i form av 
att trimma skymmande buskage eller förbättra belysning. CPTED har bland 
annat sin grund i Jacobs modell och bygger på tre överlappande strategier som 
är utgångspunkt för utformandet av den fysiska miljön. De tre strategierna 
är naturlig tillträdeskontroll, naturlig övervakning och territoriellt beteende 
(BRÅ, 2017b).

Naturlig tillträdeskontroll innebär att skillnader mellan privat och offent
ligt rum tydliggörs. Detta kan göras med hjälp av placering av staket, buskar 
och belysning men även porttelefon och kod till byggnader är en typ av till
trädeskontroll (BRÅ, 2017b). 

Naturlig övervakning innebär att en plats övervakas formellt eller infor mellt, 
för att öka tryggheten och försvåra för eventuell brottslighet. Exempel på 
formell övervakning kan ske med hjälp av väktare, polis och via övervaknings
kameror. Informell övervakning kan vara bra belysning, avlägsnande av 
buskage samt placering av fönster som ger utblick för de inne i byggnaden och 
inblick för de som befinner sig på gatan. På så sätt kan människor på gatan ha 
tillit att någon kan iaktta och ingripa om de skulle utsättas för brott samt att 
eventuella gärningspersoner förhindras att utföra brott i gaturummet då de 
kan bli iakttagna (BRÅ, 2017b). 

Territorialitet innebär att boende i ett område känner ansvar över en plats och 
även de aktiviteter som utövas där. Territorialiteten stärks genom att nyttja 
platsen till sociala aktiviteter eller att avgränsa och tydligt markera entréer 
som skiljer de privata och offentliga miljöerna åt. Gott underhåll genom att ta 
bort till exempel skräp och klotter signalerar att personer tar hand om, känner 
ansvar över och kontrollerar området och därmed även är uppmärksamma på 
eventuella försök till brott (BRÅ, 2017b). 
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Från ursprungsmodellen har CPTED utvecklats till att även inkludera hur 
platser görs attraktiva och tillvägagångssätt för att uppmuntra till positivt 
användande av det offentliga rummet. I modellen har metoder för att stärka 
sammanhållningen och samhörigheten mellan grannar utvecklats. Där igenom 
skapas en gemensam känsla för sitt bostadsområde och i förlängningen 
leder det till ökad trygghet och minskad brottslighet. Utöver de tre grund
läggande strategierna, behandlar vidareutvecklingen av CPTED strategier 
som försvårande av brottsgenomförande, image eller upprätthållande och 
aktivitets stöd. Aktivitetsstödet innebär att platser används för positiva aktivi
teter, förslagsvis genom att anlägga lekplatser, caféer och övriga mötesplatser 
för att öka genomströmningen av människor. En arkitektionisk lösning för att 
skapa  flöde av människor i gaturummet är att placera husens entréer ut mot 
gatan (BRÅ, 2017b).

Stockholms stads arbete för trygghetsskapande  
offentliga miljöer med färre brott
För att få bukt med vardagsbrottslighet som inbrott, övergrepp och skade
görelse i stadsmiljön är det viktigt att lyfta frågor om hur brottslighet påver
kas av stadens uppbyggnad och struktur. Att vissa platser upplevs öde och 
hotfulla eller folktäta men ändå hotfulla kan handla om stadens funktionsupp
delning och stadsplanemönster. Restaurang och nöjesstråk är platser som 
utsätts för många brott, trots det upplevs de inte vara otrygga platser i lika 
hög grad som kollektivtrafikstråk, gång och cykelbanor, tunnlar, parkeringar 
och parker. Sådana platser är även de utsatta för många brott och här känner 
sig dessutom många människor otrygga (BRÅ, 2002). Stockholms stad har 
stora problem med skadegörelse, eldar, klotter och människor som lämnar 
grovsopor vid brofästeplatserna. Det läggs stora summor på att underhålla 
och sanera platserna (Broingenjör, Trafikkontoret Stockholms stad, person
lig intervju, 10 april 2017). Några av brofästeplatserna är inhägnade för att 
undvika skadegörelsen och enligt polisen har förslag kommit in att utföra 
samma åtgärd under andra broar i Stockholms stad (Polisen, 2017a). 

Arbetet att förebygga och utreda våldsbrott i offentlig miljö är av särskild be
tydelse för polisen. Polisens brottsförebyggande arbete har blivit bättre under 
de senaste åren (Rikspolisstyrelsen, 2013) men det kvarstår mycket arbete 
för att minska brott i den offentliga miljön som missgynnar den fysiska trygg
heten. Kameraövervakning är ett exempel på en metod för att öka den fysiska 
tryggheten som Stockholmspolisen testar på brottsdrabbade restaurang och 
nöjesstråk (BRÅ, 2014). Forskningssammanställningar från BRÅ visar dock 
att kameraövervakning är mer effektivt mot egendomsbrott än våldsbrott då 
våldsbrott är impulsiva och ofta sker utan eftertanke (BRÅ, 2016).

Stockholmspolisens handbok Bo Tryggt 05 har tagit fram en checklista för 
hur man i utformning av staden kan arbeta brottsförebyggande. Listan lyfter 
aspekt er om huruvida bebyggelsen utgörs av en blandning av bostäder, arbets
platser, service, fritidsaktiviteter och kulturverksamheter. Andra punkter 
är om stadsrummet är överblickbart, om genomtänkt belysningsplan finns, 
om gångtunnlar är korta och raka samt bebyggelsens förutsättningar för att 
etable ra social kontakt i samhället (BRÅ, 2002).
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5.2.3	Sociala	möten	i	stadsrummet
Enligt samrådsförslaget till Stockholms nya översiktsplan, bör extra upp
märksamhet riktas mot platser i stadsrummet som är särskilt utsatta för 
brott. Stockholms stad vill främja en trygg och levande stadsmiljö, vilket 
kräver konti nuerlig utveckling av bebyggelsen i staden. Olika former av 
kompletterings bebyggelse ska vara möjlig samtidigt som stadens skönhet och 
karaktärsdrag bibehålls. Förtätning av staden kräver existens av goda offent
liga miljöer (Stockholms stad, 2017c). 

Planen vill främja blandade stadsmiljöer och anger att många stadsdelar 
i Stockholm i för stor del består av bostäder och behöver en blandning av 
funktioner. I blandade stadsmiljöer får människor nära till vardagens platser 
som exempelvis butiker och fritidsaktiviteter. Om de finns nära bostäder ökas 
tillgängligheten och en aktiv livsstil främjas där många rör sig till fots eller 
med cykel. Blandningen av funktioner skapar levande och trygga miljöer där 
spontana möten mellan människor kan ske och där det finns flöde av männi
skor under stora delar av dygnet. Det gynnar både det aktiva stadslivet och 
den lokala sammanhållningen mellan människor (Stockholms stad, 2017c). 

Resultat och analys av social hållbarhet  
I resultat och analysdelen av den sociala hållbarheten jämställs icke platserna 
under broar intill brofästen med gångtunnlar. Parallellen till gångtunnlar 
dras då många av dessa platser angränsas av gång och cykelbana samt upp
visar många liknande karaktärsdrag i utformning. Ytterligare en anledning till 
liknelsen är tillgången på undersökningar och statistik för gångtunnlar som 
inte finns just för platser vid brofästen. Resultatet av undersökningen visar att 
gediget underlag finns till utveckling av stadens sociala hållbarhet. Från FN 
till kommunnivå finns dokument med mål och bestämmelser om hur staden 
bör utvecklas för att uppnå en god social hållbarhet. Med utgångspunkt från 
delmål 11 i Agenda 2030, Hållbara städer och samhällen, ska offentliga platser 
och grönområden tillhandahållas och göras tillgängliga, säkra och inklu
derande, i synnerhet för kvinnor, barn, äldre och personer med funktions
nedsättning. Även PBL och Boverket betonar vikten av en hållbar bebyggelse
struktur som gynnar jämställdhet mellan kvinnor och män samt olika grupper. 

Statistik från Nationella trygghetsundersökningen från år 2016 visar att en 
betydligt högre andel kvinnor än män, samt en högre andel äldre upplever 
otrygghet kvällstid då de vistas i stadsrummet. Dessa skillnader påpekar även 
Boverket samt forskning inom miljöpsykologi. Med tidigare nämnda mål enligt 
FN, PBL och Boverket kan konstateras att målen om säkra, inklu derande och 
tillgängliga offentliga platser i stadsrummet ännu inte uppfyllts då statistiken 
visar att en stor del av befolkningen känner otrygghet kvällstid på offent liga 
platser som inkluderar gångtunnlar och därmed brofäste platserna. Bo
verket menar också att kvinnor i många fall väljer riskfyllda omvägar för att 
slippa passera gångtunnlar. Enligt BRÅ är liknande platser särskilt utsatta 
för brott. Boverket uppger även att det är angeläget att söka efter nya idéer 
och lösningar på alternativ till utformning av tunnlar och påpekar även att 
många av dagens gångtunnlar och dess utformning bör ses över. Baserat på 
dessa grunder bör trygghetsskapande åtgärder vidtas för platserna där det är 
möjligt.
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Metoder för att skapa trygghet vid brofästeplatser

Fotografier från skatepark under Västerbron

I enlighet med de punkter FN:s enhet för 
jämställdhet och kvinnors makt, lyft kan 
tryggheten för kvinnor i offentliga miljöer 
ökas genom enkla medel inom planering 
och utformning av städer. Platser kan med 
fördel utformas i samarbete med orga
nisationer vilka är experter inom ämnet, 
exempelvis lokala kvinnogrupper, för att 
områdets plan ska täcka upp viktiga aspek
ter som annars kan förbises. Det bästa 
är om de som ska nyttja platsen är med i 
planeringsskedet och erbjuds möjlighet 
att påverka funktion och utformning av 
platsen.

Förslag till trygghetsskapande kring urbana 
brofästeplatser kan med fördel utgå från 
Jane Jacobs tre huvudkriterier: tydliga 
gränser mellan det privata och offentliga 
rummet, sociala ögon på platsen, kon
tinuerligt flöde av människor på platsen 
(Jacobs, 2005). Bra exempel på brofäste
platser som har en tydlighet kring vad som 
är till för allmänheten och även skapar 
ett flöde av människor är platsen under 
Tranebergsbrons fäste i Kristineberg samt 
utrymmet under Västerbron vid Rålambs
hovsparken. Under Västerbron finns en 
skatepark som är välbesökt och välskött 

Den fysiska tryggheten på en brofästeplats 
kan öka genom god belysning, offentlig 
konst, ett gott underhåll av miljön, väl 
underhållen grönska och god översikt av 
omgivningen. Den sociala tryggheten ökar 
exempelvis om möjlighet finns till att se 
vilka som befinner sig i gaturummet på 
gång och cykelstråk samt gångtunnlar. Den 
sociala tryggheten ökar också om det finns 
en variation av människor på platsen, vilket 
bidrar till att platsen upplevs öppen och 
inkluderande. 

En blandad stadsmiljö med olika typer av 
funktioner skapar enligt Stockholms stad 
levande och trygga miljöer där männis
kor kan mötas. Om funktioner med olika 
öppet och besökstider, som exempelvis ett 
bibliotek och en bar blandas och huserar 
bredvid varandra på brofästeplatser bidrar 
det till ett flöde av människor under stora 
delar av dygnet. En blandning av verksam
heter som innebär både ickekonsumtion 
och konsumtion bidrar till att männi
skor träffas över samhällsklasser och fler 
erbjuds möjligheten att nyttja platsen. Det 
sistnämnda får extra stor betydelse vad 
avser den sociala hållbarheten för en plats.

49
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och skapar ett flöde av folk som annars 
inte hade besökt platsen. Platsen vid 
Tranebergsbron har försetts med lekplats. 
Området är välskött och naturskönt och det 
är tydligt att platsen är till för allmänheten. 
Kriteriet om sociala ögon på platsen kan bli 
aktuellt om något byggs vid brofästena. Då 
kan exempelvis fönster och butiksfasader 
projekteras mot ett område där människor 
passerar så visuell kontakt skapas mellan 
de som befinner sig inomhus och utomhus. 
Då många av brofästena angränsas av cykel 
och gångbanor finns ett naturligt flöde av 
folk, åtminstone på vissa tider av dygnet. 
En åtgärd för att skapa ett kontinue rligt 
flöde under större delar av dygnet är att, 
om bebyggelse ska uppföras vid en brofä
steplats, skapa en varierad bebyggelse med 
olika funktioner. 

Fotografier från lekplats under Tranebergsbron
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Platsen under Tranebergsbron aktiveras med lekplats och sociala ytor
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Sociala ytor ger möjlighet till möten under Tranebergsbron

51
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Brottsförebyggande vid brofästeplatser
Många brofästeplatser är kontinuerligt utsatta för skadegörelse i form av 
klotter och eldar, ytorna används dessutom ofta till informellt grovsopsupplag. 
En åtgärd som vidtagits för att förhindra skadegörelsen är att inhägna ytan. 
Området under S:t Eriksbrons fäste vid Atlasmuren är ett exempel där denna 
typ av lösning vidtagits. Trots det kan efter fältstudie av platsen konstateras 
att uppkomst av skadegörelse inte upphört. Även om resultatet är verknings
löst ses lösningen, av både Polisen och Stockholms stad, som ett möjligt alter
nativ till övriga brofästeplatser för att förhindra skadegörelse. 

CPTED kan appliceras på platserna i brottsförebyggande syfte. Den formella 
övervakningen som lyfts inom CPTED i form av exempelvis övervaknings
kameror motverkar inte våldsbrott och är därmed inte en tillräcklig åtgärd 
för att öka tryggheten på platserna. Informell övervakning lämpar sig bättre 
då platserna exempelvis förses med god belysning. Därmed blir en eventuell 
gärningsperson iakttagen och avstår brott. Platserna bör också utformas på 
ett sätt som möjliggör överblick och skymmande buskage bör avlägsnas. 
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De flesta av de tio platserna som utvärderades under fältstudier har gemensamt att de kan 
definieras som ickeplatser i denna studie. Det kan göras då många av platserna saknar ett 
kontinuerligt flöde av människor samtidigt som de även saknar struktur och ger utrymme 
för oplanerade aktiviteter. Av ickeplatserna under broarna i Stockholms innerstad har 
Liljeholmsbrons nordöstra fäste vid Hornstulls Strand, hädanefter kallat Hornfästet, 
valts som fallstudie. Platsen innefattar samtliga problem som belysts med ickeplatserna 
vid brofästen under kapitel 5.2 Sociala aspekter på hållbar utveckling av stadsrummet 
och saknar alla tre kriterier som Jane Jacobs lyft fram vilka skapar en trygg plats. Vidare 
kommer studien behandla denna specifika plats för att exemplifiera hur en ickeplats kan 
omvandlas till en fungerande plats med given funktion. I denna del av rapporten beskrivs 
platsen för att under kapitel 7 Sammanställning av resultat och platsanalys av Hornfästet, 
kunna utredas vidare, där insamlad data, resultat och analyser appliceras på denna plats. 
Denna del av rapporten är främst baserad på fältstudier och intervjuer.

6 Liljeholmsbrons brofäste vid 
Hornstulls	Strand	-	Hornfästet

Bild 17. Karta över Stockholm, Hornfästet markerat
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6.1	 Beskrivning	av	Hornfästet
Brofästeplatsen är belägen under 
Liljeholms brons nordöstra brofäste vid 
Hornstulls Strand, sydost i stadsdelen 
Södermalm i Stockholm. Ytan under bron 
intill brofästet är en mörk plats med 
insläpp av solljus endast från sin sydostliga 
sida. Brofästeplatsen omsluts helt av en 
byggnad på sin nordvästra sida och bron 
täcker platsen ovanifrån. Hornfästet har en 
stor volym i jämförelse med många av de 
andra brofästena som utvärderades under 
fältstudien. Ytan är cirka 45 meter bred 
och 50 meter djup vilket resulterar i en 

area på drygt 2200 m2. Det fria avståndet 
mellan mark och undersida bro är cirka nio 
meter närmast fästet och cirka elva meter 
närmast bilvägen som skiljer platsen från 
Liljeholmsvikens vatten. Liljeholmsbron 
utgörs dels av betong men även av delar 
i stål. För ytan som benämns Hornfästet 
är den ovanliggande brokonstruktionen i 
betong. Stålkonstruktionen som utgör delar 
av bron börjar först vid brostöden utanför 
Hornfästets gränser. 
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Bild 18. Karta över området, Hornfästet markerat Bild 19. 3D-bild över Hornfästet 

Illustrationsplan över Hornfästet 
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Hornfästets tak, vilket utgörs av Liljeholms
brons undersida, består även av ett till
byggt gatudäck för gångtrafik. Gatudäcket 
är uppfört av Stockholms stad efter fär
digställandet av den äldsta delen av Lilje
holmsbron, med syfte att binda ihop bron 
med den angränsande byggnaden. Däcket 
är en fritt upplagd balkbro och bärs upp av 
pelare i obehandlat stål (se bilaga 2).

På platsen huserar idag en bilmekaniker 
och ett byggföretag. Verksamheterna utgörs 
av en byggnad på ett våningsplan beläget 
mellan bropelarna, varav vissa av bropelare 
dessutom är inbyggda i den externa bygg
naden. Runt träbyggnaden har stora delar 
asfalterad yta tagits i anspråk av verksam
heterna genom en inhägnad för lagerförvar. 
Mellan byggnaden och brofästets innersta 
del är det lämnat en tom yta på cirka 13 
meter bred och 50 meter djup där verksam
hetens bilar ofta står parkerade. Längst in 
på platsen finns ett antal frånluftsfläktar 
tillhörande den angränsande byggnaden. 
En hyresgäst har sin källsortering och 
sophämtning på denna plats bakom galler
dörrar. I fastigheten intill finns ett garage 
med plats för drygt 70 bilar, vars port vetter 
mot Hornfästet. 

Hornfästets ca 45 m djupa område närmast brofästet

Gatudäcket (Hornsplan) som bärs upp av stålpelare
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Hornfästet sett från sydöst
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6.2 Platsen då och nu
Platsnamnet Horn är ett av de äldsta på 
stadsdelen Södermalm i Stockholm. Färje
trafik mellan stadsdelarna Södermalm och 
det sydvästra belägna Liljeholmen började 
år 1661 men efter några år byggdes istället 
en flottbro för att binda samman stads
delarna. Den lilla tullen som tidigare legat 
längre österut flyttades nu till brofästet och 
platsen fick sitt nuvarande namn Horns
tull. Platsen fick ett gediget porthus med 
portvalv av sten vid flottbrons fäste år 
1770. Stockholms olika tullhus användes 
till mitten av 1800talet och kom sedan 
att rivas först år 1933 (Stockholms stads
museum, 1998).

Fotografier på Hornfästet 

Bild 20. Tullporten vid Hornstull, sedd från  
gamla Liljeholmsbron. Foto från år 1890-1910
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Liljeholmsbron som den ser ut idag uppfördes först år 1928 och flyttades 
österut för att brofästet skulle ansluta till Hornsgatan. Bron breddades med 
ett till spann år 1956 och fick då sin nuvarande karaktär (Stockholms stads
museum, 1998).    

Byggnaden som står på platsen idag tros ha tillkommit år 1955, alltså i 
samband med breddandet av bron. Byggnaden har under de första åren varit 
en bensinmack och lokal åt Bofors, vars verksamhet involverade bland annat 
explosivämnen. 

Stadsdelen Hornstull har i folkmun kallats Knivsöder då det enligt rykten 
fanns en stor risk för att bli rånad eller hamna i knivbråk i detta område. 
Platsen låg innan 1920talet ödsligt till utan större bebyggelse och att sam
hällets arbetarklass med sämre ekonomiska förutsättningar bodde här tros ha 
bidragit till ryktet. Knivsöder har i folkmun använts som uttryck för Hornstull 
så långt som in på 2000talet (Institutet för mediestudier, 2007). Under 2011 
till 2013 gick Hornstull igenom en stor upprustning då ett nytt torg och ny 
handelsplats uppfördes intill tunnelbanan i Hornstull. Även Hornstulls Strand 
som leder fram till Liljeholmsbron och dess brofäste har rustats upp. Horns
tulls Strand har under 2000talet gått från att vara garage till att bli restau
ranger och konsertlokaler som lockar besökare alla tider under dygnet. 

Hornstull har som stadsdel genomgått en gentrifiering där det gått från att 
vara en plats där endast arbetarklass levde och bodde till att bli en urban 
stadsdel med handel och restauranger dit många stockholmare idag söker 
sig. Gentrifieringen av Hornstull har medfört att många som tidigare bott i 
området inte längre har råd att bo kvar till följd av höjda hyror och förändrade 
upplåtelseformer där allt fler hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Mellan 
1990 och 2012 minskade andelens hyresrätter i området från 77 % till 41 %. 
Lägenheterna i Hornstull är generellt små och innebar innan ombildningen 
en stor variation av folket som bodde i området, människor med olika socio
ekonomisk bakgrund och en blandning av unga och äldre. Hornstull har idag 
kommit att få en allt mer homogen grupp invånare, bestående av unga män
niskor i början av sin karriär. En ökad koncentration av homogena grupper 
kan leda till minskad kontakt mellan samhällsklasser. (Ask, E. & Marschall, H., 
2014). 

Bild 21. Hornstull år 1805

Bild 22. Hornstull år 1855

Bild 23. Hornstull år 1909

Bild 24. Hornstull år 1956

Bild 25. Shell Bensinstation & AB Bofors
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6.3 Detaljplan för platsen
Gällande detaljplan för området är detaljplan 88119 som vann laga kraft år 
1999. Enligt plankartan är platsen märkt som gatumark och platsen ovan 
Hornfästet, uppe på själva Liljeholmsbron, är märkt som huvudgata med 
underbyggd gata. Då det inte finns annat angivet och då planen är avsedd att 
gälla i 2D antas beteckningarna i plankartan gälla i alla nivåer i vertikalled. 
Med andra ord gäller beteckningen huvudgata även för platsen under bron. 
Platsen Hornfästet omnämns inte mer i varken plankartan, planbestämmelse
rna eller planbeskrivningen. Under samtal med Stadsbyggnadskontoret 
framkom att även de kände osäkerhet inför vad som gäller för platsen och 
menade att platsen kan ha blivit bortglömd i detaljplaneringen. Det finns alltså 
inga specifikationer kring vad just den marken ska användas till, förutom att 
det räknas som gatumark. Byggnaden som finns på platsen är uppförd innan 
detaljplanen tillkommit och byggnaden tillåts därmed finnas kvar. På gatu
mark ska det normalt inte uppföras några byggnader. Det går dock att göra 
avvikelser från en detaljplan om det kan motiveras med att avvikelsen gynnar 
staden. 

I detaljplanen för området finns inga särskilda bestämmelser eller tillåtelser 
som reglerar transporter av farligt gods. Då det inte heller finns angivet några 
förbud mot transport av farligt gods kan det antas förekomma undantagsfall 
med transporter av farligt gods inom området.  

Detaljplanen anger inget strandskydd för platsen. Eftersom befintlig byggnad 
och inhägnad redan finns på platsen, vilket begränsar allmänheten att vistas 
där, är det möjligt att uppföra ny bebyggelse där avseende strandskyddet. 

6.4 Platsen i sitt sammanhang
Hornfästet ligger mellan restaurangstråket vid Hornstulls Strand och den an
gränsande parken Tantolunden. Längs restaurangstråket hålls varje lördag och 
söndag under sommarhalvåret en marknad som lockar besökare till platsen 
genom mat, dryck och loppisförsäljning. Öster om Hornfästet återfinns 
Tantolunden, Södermalms största grönområde, där en rad olika aktiviteter 
erbjuds. I de närmast angränsande delarna av parken finns en sommaröppen 
servering, ett utomhusgym, ett lagligt graffitiplank och en badplats. Under 
sommartid besöks platsen flitigt av stockholmare för att sola, bada och ta del 
av de olika aktiviteterna som erbjuds i parken. 

Fotografier från Tantolunden intill Hornfästet
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6.4.1 Polisen om platsen
Till skillnad från idyllen beskriven ovan 
kan, efter samtal med Södermalmspolisen, 
konstateras att Tantolunden historiskt sett 
varit ett problemområde för stadsdelen och 
dess invånare. Till följd av att förtäring av 
alkohol tillåts på platsen har Tantolunden 
varit en plats för en grupp människor med 
missbruksproblematik. Under de senaste 
åren har denna grupp människor kommit 
att bli undanträngda av en annan grupp, av 
mer kriminell karaktär som även ägnar sig 

åt narkotikahandel. Södermalmspoliserna 
Anders Lindberg och Robert Kindroth talar 
om denna plats som en av Södermalms 
“öppna drogscener” och uppger att de har 
stora problem med just denna plats och 
gruppen människor som uppehåller sig 
där. Polisen har ofta utryckning till platsen 
då allmänheten frekvent hör av sig med 
anmälningar eller samtal om att platsen 
upplevs orolig och obehaglig. Polisen gör 
även spontana besök till platsen för att 

Fotografier från helgmarknaden vid Hornstulls Strand
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hålla uppsikt över situationen. De menar 
dock att det måste till en förändring av 
platsen för att få bukt med problemen på 
längre sikt än dag för dag (Lindberg, A. & 
Kindroth, R. Kommunpoliser, personlig 
intervju, 19 april 2017). 

Om Hornfästet bebyggs är en viktig aspekt 
att beakta vad som händer med de som 
upprätthåller sig på platsen idag, då deras 
plats försvinner. Poliserna instämmer i 
att den här gruppen kommer att bli un
danträngda från platsen om den skulle 
bebyggas. De uppger dock att genom att 
ha studerat liknande fall har de sett att en 
fysisk förändring av en sådan plats leder till 
en splittring av den kriminella gruppen. En 
splittring av en sådan grupp menar de i sin 
tur kan vara bra, då de sett att splittring av 
en droghandel ofta leder till en minskning 
av handeln. En del personer som ägnar sig 
åt denna verksamhet tar chansen i och med 
splittringen att ta sig ur den kriminella 
kretsen och hittar annan sysselsättning. 
Genom splittringen öppnas även ett er
bjudande för andra människor att kunna ta 
sig till platsen och använda den. Kindroth 
menar att parken ska vara till för alla och 
får inte fungera som en homogen plats 
där endast vissa känner att de har rätt att 
vistas. Varför de båda Södermalmspoliser
na tror att just denna plats blivit extra 
utsatt är en kombination av flera parame
trar. Dels är Hornstull en knutpunkt med 
bra kommunikation i form av tunnelbana 
och bussar. Tantolunden ligger dessutom 
nära Hornstulls systembolag och med tillå
telse att förtära alkohol öppet i parken drar 
det till sig vissa grupper. Dessutom finns 
ett härbärge på Långholmsgatan, i nära 
anslutning. Dessa är några av parametrarna 
som Lindberg och Kindroth tror spelar in i 
varför just denna plats är stökig (Lindberg, 
A. & Kindroth, R. Kommunpoliser, personlig
intervju, 19 april 2017).

Då Hornfästet är ett återkommande prob
lemområde har Södermalmspolisen, i ett 
steg att förbättra platsen, tagit fram en 
handlingsplan för området i början av april 
år 2017. Handlingsplanen riktar in sig på 
denna återkommande grupp människor 
som enligt polisen påverkar den upp
levda tryggheten i Tantolunden negativt. 
Denna grupp människor är återkommande 
i ärenden som rör bland annat narkotika
brott och ordningsstörningar. Beroende 
på väder uppehåller sig gruppen på olika 
platser i området. Soliga dagar befinner de 
sig i själva Tantolunden och vid dåligt väder 
blir istället utrymmet under Liljeholms
bron ett tillhåll för fylla, nedskräpning, 
skadegörelse och narkotikahandel. Då 
polisen har svårt med ordningshållning på 
platsen tar de i handlingsplanen upp att 
samverkan med fler parter krävs för att 
förbättring ska ske. Trafikkontoret nämns 
under sam verkan och då i avseende att 
tillsluta ut rymmet under Liljeholmsbron 
med stängsel, likt vid Atlasmuren under S:t 
Eriksbron. Denna tillfälliga lösning vill de 
göra för att freda näringsidkare som nyttjar 
platsen (Polisen, 2017a). 

I Polisens arbete med att kartlägga brott 
som inträffat har de hjälp av verktyget 
Händelse och brottsplatsinformations
tjänst (HOBIT). Detta verktyg kan användas 
för att presentera brotts och händelse
information på en karta och ger en bra 
överblick för polisen var det sker brott 
och vilken typ av brott som sker på olika 
ställen. Södermalms polisen har till denna 
studie delat med sig av sin HOBITanalys 
för platsen Hornfästet. Dessa uppgifter 
visar att det bara under det senaste året, 
det vill säga mellan april år 2016 och april 
år 2017, förekommit misshandel obekant 
med offret, narkotikabruk, narkotika
innehav, stölder, våld mot tjänstemän och 
en hel del skadegörelse på platsen (Polisen, 
2017b).
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6.4.2 Trygghetsmätning
Stockholms stad utför vart tredje år en omfattande trygghetsmätning i staden. 
Rapporten Trygghet i Södermalm 2014 är den senaste tillgängliga för aktuell 
plats då rapporten för 2017 inte publicerats ännu. Undersökningen skick
ades till ett slumpmässigt urval av 32 000 personer, 1679 år i Stockholm. 
Totalt besvarade 16 482 personer enkäten. I Södermalms stadsdelsområde 
besvarades 1 581 enkäter, varav 132 st från Mellersta Högalid. Rapporten 
presenterar bland annat att Mellersta Högalid, som omfattar Hornstull, har 
högst andel som blivit utsatta för sexuella trakasserier på hela Södermalm, se 
nedanstående diagram. Det är även i Mellersta Högalid många uppger att de 
känner oro inför att gå ut sent på kvällen i bostadsområdet, oro för sexuella 
trakasserier och oro inför våldtäkt jämfört med övriga delar av Södermalm  
(Stockholms stad, 2014).

Bild 26. Diagram från trygghetsmätningen.  
Övre diagram visar Stockholm, nedre diagram visar stadsdelen Södermalm

I Västra Katarina , Mariatorget och Mellersta Högalid är det denna gång flest som har utsats för sexuella 
trakasserier. 

Andel (%) som själva under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för sexuella trakasserier.

Andel (%) som själva under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för sexuella trakasserier.
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6.4.3 Intervjuer vid platsen
I intervjuer med förbipasserande vid Hornfästet uppger många, kvinnor 
som män, att platsens fysiska utformning känns otydlig, otrevlig och otrygg 
men nämner att platsen ligger mellan två trevliga områden, Tantolunden och 
området vid Hornstulls Strand. Många upplever det svårt att veta vad platsen 
används till idag. Intervjupersonerna uppger att de inte reflekterar över 
platsen dagtid men att de kvälls och nattetid upplever att platsen är otrygg 
och då gärna undviker att passera den. En person nämnde att lusten att vistas 
i området runt platsen är starkt kopplad till årstid. Tio personer, tre män och 
sju kvinnor, deltog i intervjuerna vid platsen.
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I följande kaptiel samlas resultat och analys från samtliga parametrar vilka 
lyfts i studien. Varje enskild aspekt appliceras på platsen Hornfästet, däri
genom kan resultat och analys konkretiseras och ett faktiskt exempel kan tas 
fram. 

7.1 Grundläggande byggrelaterade krav 
kopplade	till	Hornstulls	Strand

7.1.1 Buller 
Hornfästet angränsas av parkområdet Tantolunden, som med urbana grönska 
absorberar delar av trafikbullret och därmed har en bullerdämpande effekt. 
Parkområdet medför att platsen rakt under bron upplevs nästintill fri från 
trafikbuller.

En översiktlig bullermätning på platsen visar en bullernivå på ungefär 56 till 
58 dB(A). Mätningen utfördes under rusningstrafik med bilkö i ena körrikt
ningen och ett kontinuerligt flöde av trafik i den andra körriktningen. Enligt 
aktuella bullerkrav för verksamhetslokaler, bostäder och tillfälligt boende (se 
Tabell 4, s. 24) kan konstateras att verksamhetslokaler och tillfälligt boende 
klarar bullerkraven. Högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivå vid fasad för bostäder 
större än 35 m2 är 55 dB(A) och klaras därmed inte, bostäder större än 35 m2 
är därför olämpliga att uppföra på platsen ur bullersynpunkt. När regeringens 
beslut om att lätta på bullerkraven vad avser bostäder träder i kraft i juli 2017 
kommer bostäder större än 35 m2 kunna tillåtas vid Hornfästet, då gräns
värdet höjs till 60 dB(A). För bostäder med uteplats finns tydliga krav gällande 
uteplatsens bullernivå. Kravet för uteplatser uppfylls inte under mätningen 
vid Hornfästet, uteplatser till bostäder kan därmed endast uppföras om de till 
exempel inglasas och därmed uppnår aktuellt krav. För verksamhetslokaler 
och tillfälligt boende finns inga tydliga direktiv som reglerar bullernivåer på 
uteplatser, båda funktionerna kan tillåtas ur bullersynpunkt. En mer grundlig 
mätning bör utföras med en gedigen utrustning för att konstatera ljudnivån på 
platsen. 

7 Sammanställning av resultat 
och	platsanalys	av	Hornfästet	

Bild 27. Bullermätning vid 
 Hornfästetmed hjälp av  
Arbetsmiljöverkets applikation

vid brostöden
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7.1.2 Luftkvalitet  
Eftersom Hornfästet befinner sig i direkt närhet till vältrafikerad väg bör 
beräkning av halterna kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) göras. Från 
SLBanalys erhålls översiktliga luftföroreningskartor. Vid iakttagelse av kartan 
bör beaktas att brofästeplatsen ligger i en nivå under vägbanan och viss del 
föroreningar kan komma att blåsa bort vertikalt och horisontellt uppåt.   

Luftföroreningskartor över NO2-halt	vid	Hornstulls	Strand	

Tabell 6.  
Normerat gränsvärde, miljökvalitetsmål samt 

översiktliga värden för NO2 och PM10 vid Horn-
fästet. Tabellen redovisar årsmedelvärde och 

dygnsmedelvärde.

Föroreningshalt NO2 µg/m3 PM10 µg/m3

Årsmedelvärde

Hornfästet 20 - 26 20 - 28
Normvärde 40 40
Miljökvalitetsmål 20 15

Dygnsmedelvärde
Hornfästet 48 - 60 55 - 60
Normvärde 60 50

Miljökvalitetsmål - 30

Luftföroreningskartor	över	PM10-halt	vid	Hornstulls	Strand	

Bild 28. Årsmedelvärde Bild 29. Dygnsmedelvärde

Bild 30. Årsmedelvärde Bild 31. Dygnsmedelvärde

Luftföroreningar  
Stockholm (2017)
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Jämförelse av luftföroreningskartor och normvärden visar att halterna kväve
dioxid på platsen klarar årsmedelvärdets normvärde men tangerar att ha för 
högt dygnsmedelvärde. Även PM10 klarar årsmedelvärdets normvärde men 
inte dygnsmedelvärdet (se Tabell 6). Turbulensen runt bro konstruktionen 
kommer i Hornfästets fall påverkas av närliggande byggnader som kan 
medföra att utsläppsplymen från trafiken förs nedåt. Vid vissa vindriktningar 
och vindstyrkor kan det innebära förhöjda haltnivåer även under bron. För 
att avgöra hur det förhåller sig i det specifika fallet vid Hornfästet anser SLB
analys att det krävs modellberäkningar med en avancerad turbulensmodell. 
Om platsen bebyggs på ett sätt som gör att ett nedsug av föroreningar från 
trafiken förhindras kan förhöjda föroreningshalter på platsen motverkas. Det 
skulle kunna göras med hjälp av att någon typ av fasad placeras i öppningen 
där insug förväntas kunna ske (se röd markering i fotografi till vänster). 

7.1.3 Dagsljus
Hornfästet under bron har ett stort öppet parti, på cirka 50 meter, som vetter 
mot sydost. Öppningen ger gott dagsljusinsläpp och är den primära källan till 
dagsljus. Då öppningen vetter mot sydost kommer partiet ha direkt solljus 
under morgonen och skuggas resterande tid av dygnet. I platsens sydvästra 
riktning finns två smala öppningar, en öppning på sex meter mellan brostöden 
och en smal öppning på ungefär fem meter mellan ena brostödet och an
gränsande bostadshus. De två smala öppningarna i sydväst bidrar inte med 
mycket dagsljusinsläpp till platsen då de skuggas av den överliggande bro
konstruktionen. Området längst in saknar dagsljus, till följd av djupet på 45 
meter.

Lil
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Lagligt grafittip
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Tantolunden

Liljeholmsviken

0m 20m

Hornfästet

Hornstull
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Hornstulls Strand

2250m2

Fotografi över Hornfästet, 
röd markering vid  
öppning mot sydöst

Dagsljus- 
insläpp

Dagsljus- 
insläpp

Illustrationsplan, gula markeringar visar dagsljusinsläpp
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Eftersom rum i bostäder kräver tillgång till direkt eller indirekt dagsljus och 
Hornfästet endast erhåller dagsljus från främst ett väderstreck, kan bostäder 
vara problematiskt att projektera på platsen. Rum längre in under bron skulle 
ha svårt att nås av både direkt och indirekt dagsljus. För verksamhetslokaler 
och tillfälliga boenden finns inga direkta krav på dagsljus och kan därför vara 
lämpliga funktioner för platsen.

7.2	 Trafikrelaterade	krav	och	risker	med			
	 bebyggelse	av	Hornfästet

7.2.1 Liljeholmsbron - inspektioner och underhåll
Liljeholmsbron ägs och förvaltas av Stockholms stad, Trafikkontoret. Trafik
kontoret anlitar konsulter till inspektioner och underhåll av bron, i detta fall 
har Betong och Stålteknik i Stockholm AB (BOSTEK) ansvar för inspektioner 
och Dipart AB ansvar för underhåll. Liljeholmsbron är en kontinuerlig balkbro 
bestående av både armerad betong och delar av stål utan samverkan med 
brobaneplatta i betong. Bron är öppningsbar med klaffar för passage av fartyg. 
Den öppningsbara delen består av stål och brobaneplatta i stål (se bilaga 2). 
Enligt Trafikkontoret utfördes senaste stora renovering av Liljeholmsbron år 
1996 då tätskiktet byttes ut. Nästa omfattande renovering är planerad till år 
2019 och 2020, då delar av de öppningsbara klaffarna ska bytas ut. Arbetet 
beräknas ta cirka sex till nio månader för vardera bro och under det kost
samma arbetet kommer endast en bro i taget vara öppen för trafik. Renove
ringen samordnas med ytterligare underhållsarbete där kantbalkar kommer 
repareras och fog kommer bytas. Efter det beräknas nästa stora renovering 
ske runt år 2035 då det återigen är dags för byte av tätskiktet (Broingenjör, 
Trafikkontoret Stockholms stad, personlig telefonintervju, 18 maj 2017). Då 
renovering av tätskikt sker ovanifrån och inte påverkar brokonstruktionen 
kan det vara lämpligt att uppföra en byggnad på Hornfästet efter år 2020 då 
renoveringen av klaffarna är slutförd.

7.2.2 Brandfrågor
Den synliga stålkonstruktionen under Liljeholmsbron upphör vid brostöden 
och fortsätter inte in till Hornfästet. Vid Hornfästet består Liljeholmsbron med 
andra ord av betong, vilket enligt Trafikkontoret och brandingenjör på Briab 
inte är lika känsligt för påverkan av brand. Efter konsultation med brand
ingenjör kan konstateras att en byggnad kan uppföras på platsen utan att en 
brand i byggnaden behöver medföra skador på bron. 

Brandfrågan kan tillgodoses via analytisk dimensionering där noga hänsyn tas 
till placering av fönster och dörrar som bör placeras så långt som möjligt från 
brons bärande element. Byggnadens material bör vara av betong och gips och 
brandsäkra fönster kan om möjligt användas, om det anses vara ekonomiskt 
försvarbart för byggnaden. Att sprinkla byggnaden eller att uppföra deluge 
system från bron är möjliga lösningar, även om de med tanke på Hornfästets 
storlek inte anses vara ekonomiskt försvarbara.
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En åtgärd som bör vidtas vid platsen är att stålpelare, som bär upp gatudäcket 
mellan bron och den anslutande byggnaden, bör brandskyddsmålas. Stålet är 
i dagsläget helt blottat, vilket inte är att föredra oavsett om en byggnad ska 
uppföras vid Hornfästet eller inte. Enligt polisen förekommer det att folk gör 
upp små eldar på platsen och att ha konstruktioner helt i oskyddat stål, som 
det ser ut idag, är högst olämpligt.

7.2.3 Farligt gods 
Liljeholmsbron utgör varken rekommenderad primär eller sekundärväg 
för farligt gods. Det framgår inga förtydliganden, restriktioner eller förbud 
mot transporter av farligt gods i detaljplanen för området och därmed bör 
hänsyn tas till att farligt gods kan förekomma på bron. Sannolikheten att en 
olycka med farligt gods skulle inträffa behöver beräknas men den antas vara 
liten då vägen inte är rekommenderad. Efter samtal med civilingenjör i risk
hantering kan även konstateras att en byggnad under bron kan komma att 
klara sig bättre vid en explosion, än vad byggnader belägna vid vägkanten gör. 
Beräkningar och simuleringar bör utföras för att kunna konstatera hur tryck
vågen av en explosion skulle te sig just vid Hornfästet, men explosionsrisken 
bör inte vara avgörande för uppförandet av en byggnad på Hornfästet. 

I Liljeholmsviken finns en farled där det kan förekomma transporter av farligt 
gods, eftersom det inte finns några regleringar om var transporter med farligt 
gods via fartyg får ske, eller inte ske. Bebyggelse blir sällan dimensionerad 
med hänsyn till just transporter av farligt gods via fartyg, vilket innebär att 
denna farled inte ses som någon riskfaktor för bebyggelse vid Hornfästet. 
Farleden är även lokaliserad så långt bort som cirka 90 meter från strand
linjen vid Hornfästet. 

Fotografier av pelare vid Hornfästet i oskyddat stål
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7.2.4 Övriga risker
Risken att fartyg ska kollidera med Liljeholmsbron är osannolik då det, enligt 
Stenhammar Lotsplaneringchef Sjöfartsverket Stockholm, är uppgrundat 
runt bärande delar av brokonstruktionen. Enligt Stenhammar finns inte 
heller någon risk att fartyg kan närma sig strandlinjen vid Hornfästet då det 
är uppgrundat mellan farleden och fastland. Uppgrundningarna innebär att 
fartygen går på grund innan de rammar brokonstruktionen eller strand linjen. 
Fartyg invid platsen medför därmed inte någon risk för en bebyggelse av 
platsen. 

Broräcket på Liljeholmsbron är, enligt Broingenjör på Trafikverket, ett 
 kla ssi   skt Stockholmsräcke Typ A, vilket står emot en buss vid avkörning. Bron 
har även ett extra räcke mellan biltrafiken och gång och cykelbanan vilket 
bidrar till dubbel säkerhet mot att fordon inte kan köra av bron. Att fordon ska 
köra av bron och ner i Tantolunden bedöms inte vara en risk. 

I dagsläget befinner sig människor på platsen runt om Hornfästet, både på 
Hornstulls Strand där marknad finns på helgdagar och vid Tantolunden där 
det lagliga graffitiplanket är placerat nära bron. Det finns inga dokumenterade 
uppgifter att något nedfallande föremål från bron ska ha skadat någon på 
platsen. Beroende på förväntad mängd människor på platsen utanför Horn
fästet i och med en bebyggelse, kan säkerhetsnät mot nedfallande föremål vara 
aktuellt att uppföra. Snöskottning och städning av vägen på bron sker redan 
på ett sätt där snö eller skräp inte skjutsas ut från brokanten. Det uppstår med 
andra ord ingen ökad risk att snö eller skräp skulle skjutsas ut från bron och 
skadar någon som befinner sig på platsen under. 

Liljeholmsbron försågs med så kallat självmordsstängsel under år 2016. Tidi
gare har självmordsstängsel testats vid både Västerbron och Skanstullsbron 
vilket bidragit till att självmordsförsöken minskat med totalt 20 % i Stock
holm. SPES hoppas nu på samma resultat även för Liljeholmsbron, där det tidi
gare förekommit självmordsförsök (Mahovic, 2016, 26 april). Stängslet löper 
endast längs delarna av bron över vattnet. Enligt SPES är det en kostnads
fråga från Stockholms stad och de hade gärna sett att stängslet löpte längs 
hela Lilje holmsbron. Risken att en person hoppar intill brofästet anses vara 
lägre än över vattnet, men är trots det lika viktig att beakta (SPES, personlig 
telefon intervju, 18 maj, 2017). Om Hornfästet bebyggs och får en funktion som 
skapar ett flöde av människor på platsen, kan suicidrisken anses vara beaktad. 
Risken för suicidförsök antas minska om det finns flöden av människor på 
platsen.  

Individ och samhällsrisk bör utredas i samband med projektering av en 
byggnad vid Hornfästet. Individrisken vid de olika typerna av olycksscenarion 
kan anses vara liten. En bebyggelse av platsen innebär med andra ord inte att 
enskilda individer utsätts för oacceptabla risknivåer. Samhällsrisken med en 
bebyggelse av platsen varierar stort beroende på vilken funktion som kommer 
att husera i byggnaden. En djupare riskutredning får fastställa sannolikheten, 
som till följd av studien uppskattas vara liten. 
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7.3 Ekologiska aspekter på platsen vid 
brofästet	vid	Hornstulls	Strand

Hornfästet består av redan exploaterad mark med en hårdgjord yta bestående 
av asfalt. Om platsen bebyggs tas inte grönyta i anspråk, vilket går i linje med 
mål och visioner från både FN, Svergies regering och Stockholms stad. Eko
systemtjänster som erhålls genom Tantolundens urbana grönska kan därmed 
bevaras trots att platsen förtätas. Att brofästeplatser likt Hornfästet, som 
redan är hårdgjorda, förtätas är en av faktorerna WWF pekat ut som lösning 
på problemet med minskade grönområden i städer. Då grönområden bevaras 
kan de boende i närheten fortsätta att erbjudas möjlighet att nyttja den 
urbana grönskan, vilken har viktiga sociala och rekreativa värden. Tillgång till 
närliggande urban grönska är särskilt viktigt för barn, äldre och funktions
nedsatta i området.

Om Hornfästet tilldelas en funktion som skapar ett flöde av människor kan 
en bidragande effekt bli att platsen öppnas upp och blir tillgänglig för männi
skor som idag inte vistas på platsen. Ett nyttjande av Hornfästet kan förväntas 
bidra till att även närmast angränsande delar av Tantolunden till större del 
används av människor som idag upplever att de inte har tillträde till platsen av 
olika anledningar, exempelvis på grund av otrygghet. Om denna del av Tanto
lunden tillgängliggörs tillgodoses bland annat mål som satts upp i Agenda 
2030, som lyfter att det ska finnas tillgång till säkra, inkluderande och till
gängliga grönområden, i synnerhet för kvinnor, barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

7.4 Social hållbarhet kopplad till 
Hornfästet	

Tillsammans med mål, teorier och metoder beskrivna i studien vävs fält
studier av platsen och intervjuer med förbipasserande ihop till resultat, analys 
och diskussion av den sociala hållbarheten vid Hornfästet.

7.4.1	Upplevd	trygghet	vid	Hornfästet
Brofästet vid Hornstulls Strand skapar en tunnelliknande plats, med både 
en intilliggande lokalgata samt cykel och gångväg. Enligt Boverket (2010c) 
upplevs gångtunnlar som otrygga, särskilt kvällstid och platserna är dessutom 
särskilt utsatta för brott (BRÅ, 2002). Även arkitekten och miljöpsykologen 
Maria Johansson (2012) menar att liknande platser upplevs otrygga, fram
förallt av kvinnor. Området under bron är djupt och mörkt med stora omkring
liggande betongelement. Utrymmet huseras av en bilmekaniker inhyst i en 
byggnad i dåligt skick. Hela Hornfästet är nedskräpat, luktar starkt av urin 
samt är nedklottrat. Enligt Boverket (2010b) minskar den fysiska tryggheten 
om en plats är ovårdad, nedskräpad och blivit utsatt för skadegörelse som till 
exempel klotter. Broplatsen vid Hornstulls Strand är utsatt för samtliga fak
torer. 
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Enligt trygghetsmätningen, Trygghet i Södermalm 2014, är utmärkande 
för Hornstull att många känner oro inför att gå ut sent i bostadsområdet 
samt är oroliga för sexuella trakasserier och övergrepp. Hornfästet är enligt 
Södermalms polisen ett av deras stora problemområden och benämner platsen 
som en av Stockholms “öppna drogscener”. Polisen tar ofta emot samtal från 
grannar till Hornfästet, som rapporterar om oroligheter där personer på 
platsen agerar aggressivt eller hotfullt mot förbipasserande samt startar små 
eldar. I intervjuer med förbipasserande uppgav många att platsens fysiska ut
formning känns otydlig, otrevlig och otrygg och att de endast passerar platsen 
för att ta sig mellan Tantolunden och Hornstull Strand. Många väljer under 
kvällar och nätter att inte passera platsen på grund av otrygghet inför platsen.

7.4.2	Skapa	trygghet	vid	Hornfästet
Vid nyprojektering bör enligt Boverket gång och cykeltunnlar undvikas i 
största möjliga mån. Eftersom nivåskillnader redan finns i området och har 
gett upphov till ickeplatsen Hornfästet bör åtgärderna riktas mot att öka 
tryggheten utifrån befintliga förutsättningar med nivåskillnader.

Den fysiska tryggheten vid Hornfästet kan enligt Boverkets metoder öka 
genom arbete med ljussättning, offentliga konstverk, borttagning av skym
mande buskage och upprustning av fasader. Platsen skyms i dagsläget av det 
intilliggande lagliga graffitiplanket som delar av platsen från Tanto lunden. 
Enligt FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors makt bör platser, för att upp
fattas trygga och positiva av kvinnor och flickor, erbjuda möjlighet till god 
överblick över området. För att öka överblicken över området bör graffiti
planket flyttas eller vinklas om så platsen öppnas upp istället för att skärmas 
av. Fasta sittplatser där graffitiplanket står idag skulle öppna upp mot platsen 
och integrera den med parken.

Då intervjupersonerna anger att platsen upplevs otydlig och har svårt att 
förstå vad den används till eller vem som har rätt att vistas på platsen, skulle 
åtgärder kunna vidtas enligt Jane Jacobs teori om att skapa tydliga gränser 
mellan privat och allmänt. Om tydliga gränser skapas genom landskapsut
formning där buskar, bänkar och öppna ytor placeras så det tydligt framgår 
var människor har rätt att befinna sig eller inte, kommer den offentliga platsen 
tas i anspråk och nyttjas. 

Under vinterhalvåret befinner sig färre människor i närheten av platsen. De 
passerar under promenad eller träning och då nästan uteslutande under 
dagtid. Ett fåtal passerar platsen på väg till eller från restaurangstråket längs 
Hornstulls Strand. Under sommartid befinner sig en stor mängd människor i 
närhet till platsen, då de nyttjar både Tantolunden och Hornstulls Strand dag, 
kvälls och nattetid. Om det ges anledning att vistas på platsen, även kvälls
tid och vintertid, skulle ett flöde av människor kunna skapas vilket i sin tur 
ökar tryggheten på platsen. Om mängden människor på platsen ökar, uppfylls 
även Jacobs tredje kriterium om sociala ögon på platsen. Vidare menar Jacobs 
att blandad bebyggelse i stadsrummet skapar trygghet, i detta område finns 
redan en blandning av både bostäder, caféer, kontor och kulturverksamheter 
vilket skapar goda förutsättningar för alla sorters verksamheter även på 
denna plats.



7 Sammanställning av resultat och platsanalys av Hornfästet

Stadens bortglömda plats - Byggteknik och Design KTH Anna Josephson & Sara Lundström 71

Åtgärderna för att skapa trygghet på platsen begränsas om de befintliga verk
samheternas byggnad och inhägnade lager behålls. Det som kan göras utifrån 
hur platsen ser ut i dagsläget är till exempel att rusta upp fasaden, ta bort 
skymmande buskage samt arbeta med skötsel av vegetation. Även ljussättning 
av fasaden och själva bron samt den öppna ytan invid brofästet, är möjliga 
åtgärder för att öka tryggheten. Ljussättning bör dock inte ses som en nyckel 
för att lösa trygghetsproblemet vid Hornfästet då det varken bidrar till sociala 
ögon på platsen, ett ökat flöde av människor eller ett tydliggörande av privata 
och offentliga områden.

Ett annat scenario för Hornfästet, där ingen befintlig bebyggelse eller in
hägnad finns på platsen, skulle öppna upp för fler åtgärdsalternativ. Utöver 
ovan nämnda åtgärder så som ljussättning och skötsel av omkringliggande 
grönska skulle platsen kunna förses med en ny byggnad som inhyser en 
blandning av olika funktioner. Verksamheterna bör utgöras av en blandning av 
konsumtions och ickekonsumtionskrävande alternativ som inbjuder en vari
ation av människor och möjliggör möten mellan människor från olika socio
ekonomisk bakgrund. Då området aktiveras med funktioner som befolkar 
platsen stora delar av dygnet bidrar det till ett flöde av människor och därig
enom en ökad trygghet. Byggnaden bör förses med fönsterpartier som vetter 
ut mot parken samt fönsterpartier i öppningen mot lokalgatan. Fönstren mot 
gatan och parken skulle öka den visuella kontakten mellan de som befinner sig 
inomhus och utomhus vilket bidrar till trygghet på platsen.

En möjlighet att aktivera Hornfästet utan att uppföra en byggnad är att 
anlägga offentliga aktivitetsområden, till exempel lekpark eller utomhusgym. 
Förses Hornfästet med ett offentligt aktivitetsområde då det redan i dagsläget 
finns offentliga grönytor, lekparker och utomhusgym i närområdet finns risken 
att platsen inte kommer användas. Hornfästet skulle därmed inte få några 
sociala ögon och inte heller ett flöde av folk kvällstid som kan öka tryggheten i 
området.

Brottsförebyggande 
Platsen är inte formellt övervakad med 
övervakningskamera eller vakter, vilket 
är ett brottsförebyggande förslag enligt 
CPTED. Däremot åker polisen dit ibland 
och kontrollerar situationen på platsen. 
Då övervakningskameror inte har 
önskad effekt på våldsbrott och det är 
just våldsbrott som oron är störst inför 
i detta område, ses åtgärden onödig. 
Övervaknings kameror kan dessutom upp
levas som inkräktande på integriteten för 
de som vistas i området och kan även signa
lera att platsen bör upplevas som otrygg. 
Det sker ingen direkt informell övervakning 
av platsen då de som passerar skyndar 
förbi och inte ägnar särskild uppmärk sam
het mot platsen. 

Metoden att avgränsa platser med stäng
sel som föreslås i CPTED är delvis använd 
vid Hornfästet, där ett lager inhägnats. 
Metoden kan bidra till minskad skade
görelse men under fältstudier av Atlas
muren under S:t Eriksbron, där utrymmet 
med hjälp av stängsel gjorts otillgänglig för 
allmänheten, kan fortfarande konstateras 
att viss skadegörelse förekommer. Utrym
met har inte bara blivit otillgängligt men är 
också oanvänt. Polisens förslag att skapa 
en liknande lösning vid Hornfästet skulle 
med facit från Atlasmuren under S:t Eriks
bron resultera i en otillgänglig och oanvänd 
yta som samlar skräp. Områden med 
stängsel kan ha viss inverkan i ett brotts
förebyggande syfte men bidrar inte till att 
den upplevda tryggheten på platsen ökar. 
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Enligt vidareutvecklingen av CPTED, som 
syftar till att förstärka och uppmuntra till 
positivt användande av offentliga rummet, 
kan Hornfästet aktiveras med mötes
platser. Det skulle exempelvis kunna vara 
caféer och lekplatser som ökar genom
strömningen av folk och stärker kopp lingen 
till positiva känslor för platsen. Gestaltade 
offentliga platser och rum förväntas bidra 
till minskad brottslighet i stadsmiljöer, 
efter som omhändertagna platser gör att 
människor känner anknytningen till platsen 
och värnar om platsen i större utsträckning. 

Sociala	möten	vid	Hornfästet
Om utformningen av Hornfästet kan gynna 
kvinnor och flickor och bidra till att de 
känner trygghet och vågar vistas mer på 
platsen kommer, enligt FN:s enhet för jäm
ställdhet och kvinnors makt, de omkring
liggande offentliga rummen användas av 
mer människor  generellt. 

Då en variation av människor och 
mötesplatser med icke homogena grupper 
bidrar till trygghetsskapande, är det viktigt 
att skapa mötesplatser som en variation av 
människor har anledning att besöka. För 
att skapa sociala möten och få en variation 
av människor att umgås bör aktiviteter 
som tilltalar människor från olika socio
ekonomiska bakgrunder, ålder, kön och 
etnicitet försöka samsas på platsen. 

Att projektera en ny byggnad vid Horn
fästet innehållande verksamhetslokal med 
funktioner som samlar människor från 
olika grupper i samhället är en utmaning. 
Aktiviteter som skulle kunna samla olika 
socio ekonomiska grupper är till exempel en 
blandning av funktioner med konsumtion 
som café, restaurang och butiker med funk
tioner som inte kräver konsumtion exem
pelvis lekplatser, bibliotek eller konsthall. 

Då Hornfästet några gånger i veckan 
används som väderskydd och sovplats kan 
förslag om att bygga tillfälliga boenden för 
socialt utsatta också övervägas som förslag 
till platsen. Ett begränsat antal tillfälliga 
boenden för socialt utsatta skulle kunna 
blandas med andra typer av funktioner 
som mindre butiker, caféer, restauranger 
samt ickekonsumtionsaktiviteter som 
konsthall eller bibliotek. En blandfunktion 
skulle kunna skapa en variation av männi
skor på platsen och öppettiderna kan 
vara ut spridda över dygnet. Variationen 
ger männi skor utrymme att formas till
sammans och lära beteenden av varandra. 
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7.5	 Funktionsanalys	
- bäst lämpade byggnadstypologi

Funktionsanalysen utgår från de tekniska aspekterna buller, dagsljus och luft
kvalitet. Analysen avser vilka byggnadstypologier som lämpar sig för Horn
fästet utifrån de analyserade resultaten. Funktionsanalysen kan i grova drag 
även antas gälla andra brofästeplatser med liknande förutsättningar. 

Verksamhetslokaler 
Verksamhetslokaler kan uppföras på Hornfästet både avseende bullerkrav, 
dagsljus och platsens luftkvalitet. Passande typer av verksamhetslokaler är 
bland annat restauranger, caféer, butiker och olika typer av kulturverksam
heter i form av exempelvis konsthallar eller teaterlokaler. 

Bostäder 
Små lägenheter, mindre än 35 m2, kan uppföras på platsen avseende buller. 
Stora bostäder, större än 35 m2, kan med dagens bullerkrav inte uppföras på 
platsen. I och med att de nya gränsvärdena för tillåtna bullernivåer träder i 
kraft i juli i år kommer bostäder större än 35 m2 att kunna tillåtas på platsen. 
Uteplatser till bostäder kan uppföras om de glasas in med effekt att ljudnivån 
inte överskrider tillåten ljudnivå för buller. Efter att de nya gränsvärdena trätt 
i kraft kan därmed bostäder uppföras på platsen. 

Bostäder kan uppföras avseende luftkvaliteten på platsen. Dagsljusfaktor på  
1 % kan dock bli svår att uppnå för de innerst belägna partierna av Hornfästet. 
Bostäder är ur dagsljussynpunkt därmed inte lämpliga att placera längst in 
där tillgång till dagsljus saknas. 

Tillfälligt boende
Tillfälligt boende kan uppföras på platsen både avseende tillåtna gränsvärden 
för buller, dagsljus och luftkvaliteten på platsen. Lämpliga typer av till fälliga 
boenden är exempelvis hotell, företagshotell, vandrarhem och tillfälliga 
boenden för socialt utsatta personer. 

Buller [OK] 

Dagsljus  [OK] 

Luftkvalitet [OK]

Verksamhetslokaler

Buller [OK] 

Dagsljus            [delvis OK] 

Luftkvalitet [OK]

Bostäder

Buller [OK] 

Dagsljus  [OK] 

Luftkvalitet [OK]

Tillfälligt boende
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7.5.1	Resultat	av	funktionsanalys
Samtliga byggnadstypologier kan anses vara lämpliga att husera på platsen 
Hornfästet, bortsett från bostäder vilka kan vara problematiska ur dags ljus
synpunkt. Tillfälliga boenden med rum utan fönster är inte att föredra, då de 
kan upp levas obehagliga. Mängden tillfälliga boenden i form av hotellrum 
eller rum i vandrarhem skulle troligtvis bli liten för den här specifika platsen. 
Hotell och vandrarhem lämpar sig bättre för större brofästeplatser eller stora 
områden under broar. 

Funktionsanalysen resulterar i att verksamhetslokaler är bäst lämpade för 
Hornfästet, varav restauranger, caféer, barer, nattklubb, butiker, bibliotek, 
konsthallar, teaterlokaler och biografer är exempel på möjliga funktioner.

7.6 Koncept och förslag 
Konceptet och förslaget som presenteras 
utgår från att frånluftsfläktar längst in vid 
Hornfästet kan projekteras om och dras ut 
från platsen med hjälp av förlängda kanaler 
och eventuellt kompletterande fläktar. 
Angränsande bostadsbyggnadens garage 
med port in mot Hornfästet får en ny port 
mot lokalgatan vid Hornfästet, det bildas 
därmed en kort tunnel där bilar får köra 
för att ta sig till och från garaget. Sop hämt
ningen som sker vid Hornfästet löses med 
ett sopsugssystem alternativt att soporna 
får dras ut till lokalgatan.

Utifrån konstaterandet att olika typer av 
verksamhetslokaler är de funktioner som 
är bäst lämpade för Hornfästet kan det, 
för att uppnå social hållbarhet, med fördel 
byggas med blandfunktioner av verksam
hetslokaler i byggnaden. Förslaget blir att 
blanda restaurang, bar, café, och basar med 
konsthall och plats för utomhusbio. Därmed 
kan aktiviteter med konsumtion blandas 
med aktiviteter som inte kräver konsum
tion, vilket skulle gynna tryggheten och den 
sociala hållbarheten i området. I för slaget 
kan med fördel tillfälliga boenden för 
socialt utsatta projekteras in, för att de som 
ibland använder platsen till sovplats och 
väderskydd ska kunna fortsätta att nyttja 
platsen men under bättre förhållanden. 

Förslaget blir att med de beskrivna funk
tionerna väva ihop Tantolunden med 
Horns  tulls Strand. Det görs genom att 
skapa en vinterträdgård på Hornfästet, 
som en förlängning av Tantolunden, vilken 
förslagsvis kan husera restaurang, café och 
basar. Förlängningen av parken kommer 
vara tillgänglig även vintertid vilket bidrar 
med tillgängliga grönområden även under 
vinterhalvåret. Restaurangen, caféet och 
baren kommer ge känslan av att Hornstulls 
Strand fortsätter in under bron. Genom 
förlängningen och samman vävningen av 
både parken och restaurang stråket kan 
ett enhetligt stråk skapas genom Horn
stulls Strand, Hornfästet och Tantolunden, 

Bild 32. Inspiration till restarung, café och bar
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även under vintertid. Vid vattnet nedanför 
Hornfästet kan en liten brygga placeras 
för att koppla området till vattnet och ge 
männi skor fler alternativ till vistelsen runt 
platsen. Flödet av människor på platsen 
gynnas av knutpunkten som skapas och 
binder ihop Tantolunden med Hornstulls 
Strand.
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Bild 34. Inspiration till restaruang, café och barBild 33. Zet borough market, London: Inspiration till basar
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Ett sätt att ytterligare väva samman plats
erna och öka tryggheten på platsen är 
genom väl planerad ljussättning av själva 
brokonstruktionen med biområden. Det 
är viktigt att gestaltningen behåller den 
råa känslan av brons betongelement då 
det skapar platsens identitet vilket i sig 
har ett kulturvärde som bör bevaras. För 
att Hornfästet ska bli så funktionell som 
möjligt, för de som ska nyttja den, bör 
invånare involveras i planeringsskedet 
och önskemål från boende i närheten bör 
beaktas. Framförallt bör kvinnor involveras 
i planerings skedet då det enligt FN:s enhet 
för jäm ställdhet och kvinnors makt, visat 
sig vara en bra metod för att uppföra en så 
trygg plats som möjligt. 
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Bild 35. Inspiration till offentliga möbler

Illustrationsplan över förslaget
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New York, USA 
Bild nr. 11

Boekel, Nederländerna
Bild nr. 36

Exempel	på	hur	Hornfästet	kan	
 aktiveras med food court och butiker
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Visualiseringar över förslag 
till Hornfästet 

Platsen får sociala ögon 
mot gaturummet via 
fönster, funktioner aktiverar 
platsen vilket skapar ett 
flöde av människor och det 
tydliggörs att platsen är 
offentlig
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Examensarbetet var ursprungligen menat att utgöras av ett gestaltnings
arbete för en av stadens outnyttjade platser som skulle tillvaratas och vändas 
till att ge en positiv inverkan på förbipasserande. Projektidén mötte snabbt 
skepticism från olika myndigheter som kontaktats angående förslaget och 
vi bestämde oss för att utreda frågan om bebyggelse under broar istället för 
att gestalta det. Det var tydligt att det råder stora brister i kommunikation 
mellan olika aktörer i byggbranschen och mellan olika ansvariga myndigheter. 
Sakkunniga verkade även ha begränsad erfarenhet av liknande byggprojekt 
och frågor. Ofta uppgavs att inom deras eget område var bebyggelse möjligt, 
men man lyfte direkt alla möjliga andra tänkbara frågor utanför deras egen 
profession, vilka de uppfattade skulle göra bebyggelse av brofästeplatser 
omöjlig.

De förutfattade meningarna om omöjligheten att bebygga platserna, kommer 
troligen från avsaknaden av tidigare exempel i landet. En orsak till varför 
studien mött mycket motstånd kan vara att då idén tycks vara ny och out
forskad i Sverige, är det ingen sakkunnig eller myndighet som vill ta på sig 
ansvaret att godkänna idén. Ingen tycks vilja stå som ansvarig till att ha sagt ja 
till ett sådant projekt, om det skulle visa sig få ett negativt utfall, i och med att 
tidigare exempel på att det ska vara möjligt saknas. Ytterligare en anledning 
till varför platserna inte har nyttjats kan vara att de glömts bort både i stads
planeringen och av ansvariga myndigheter. Stockholm har i jämförelse med 
många andra internationella storstäder inte lika tätbebyggd innerstad, vilket 
kan vara en bidragande orsak till varför brofästeplatser inte behövts använ
das vid förtätning. Det har funnits annan tillgänglig mark att exploatera och 
platserna kan som följd ha lämnats. Med tanke på den stora inflyttningen som 
sker till Stockholm och dagens tryck på bostadsmarknaden kommer inner
staden att behöva förtätas och platser som tidigare inte nyttjats kan behöva 
lyftas som möjliga alternativ till bebyggelse. 

Vilka krav och bestämmelser som gäller för brofästeplatser är platsspecifikt 
och utgår från förutsättningar för det enskilda fallet. Generellt kan sägas att 
alla lagar och krav som finns vid uppförande av byggnader måste utredas 
vid dessa projekt precis som vid andra byggprojekt. Det som tillkommer i 
detta fall är de trafik relaterade kraven, det vill säga riskbedömning till följd 
av trafiken och de krav ägaren och förvaltaren av bron ställer på en byggnad. 

8 Diskussion
8.1 Lagar, krav och tröghet kring 

bebyggelse vid broar
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Kraven kan antas variera beroende på ägare och förvaltare. I studien utgår 
kraven från Trafikverket och Stockholms stads Trafikkontor där kraven är 
att inspektioner och underhåll av bron ska vara möjliga att utföra och att en 
brand från byggnaden inte får skada bron och dess konstruktion. Byggnaden 
bör även vara lätt att flytta på eller riva om den överliggande bron skulle 
behöva en omfattande renovering, vilket av studien framgår som ett osanno
likt scenario under byggnadens livstid. Tydligt är att en stor del av besluten 
fattas av aktören som äger och förvaltar bron i fråga, i den här studien Stock
holms stads Trafikkontor. Platserna tycks vara bortglömda, inte bara ur stads
planeringssynpunkt utan också regel mässigt. 

8.2 Bäst lämpade funktioner för att 
gynna brofästeplatser med omnejd

Verksamhetslokaler vilken är den bäst lämpade funktionen för brofäste
platser, har stor potential att skapa mervärde för platsen ur ett socialt hållbart 
perspektiv. Att bostäder skulle vara tveksam funktion ur dagsljussynpunkt 
var beaktat redan innan studiens start. Bostäder ansågs däremot intressant 
att utreda för att se om det skulle vara en möjlig funktion ur bullersynpunkt 
och med hänsyn till explosionsrisk på grund av olycka med farligt gods. De 
parametrarna ansågs från start vara avgörande, vilket medförde ett intresse 
att utreda vad som faktiskt gäller för brofästeplatser. Att explosionsrisken 
visade sig vara en platsspecifik men sällan avgörande parameter och att 
bostäder visade sig kunna tillåtas på platsen både i fråga om ljudnivå, luft
kvalitet och övriga risker blev en intressant upptäckt i studien. Det innebär 
att bostäder bör kunna tillåtas i yttre partier av brofästeplatser där fönster 
och dagsljusinsläpp kan säkerställas, eller under större broar som har bättre 
ljusinsläpp. Att även tillfälliga boenden kan tillåtas uppföras vid brofäste
platser blev också en intressant upptäckt, då tillfälliga boenden visade sig 
sakna krav på dagsljus och därmed krav på fönster. Då avsaknad av dagsljus 
kan upplevas obehagligt är tillfälliga boenden inte det bäst lämpade alterna
tivet av funktion och då bostäder endast skulle kunna uppföras i yttre partier, 
blev verksamhetslokaler den bäst lämpade funktionen. Det skulle dock vara 
möjligt med en blandning av funktionerna där verksamhetslokaler kan loka
liseras längst in i de mörkaste partierna och bostäder eller tillfälliga boenden 
längst ut. 

Lämpligt vore att den som äger och förvaltar bron och marken under den, 
även investerar i att bebygga platsen och behålla ägarskapet av bebyggelsen. 
Om exempelvis Stockholms stad själva äger fastigheten och endast hyr ut 
lokaler till olika aktörer, kan problematiken kring avtal om inspektioner och 
underhållsarbete undvikas och tydlighet i vad som gäller kan därmed erhållas. 

En möjlighet att aktivera brofästeplatserna utan att uppföra en byggnad är 
att anlägga offentliga aktivitetsområden, till exempel lekpark, skatepark eller 
utomhusgym. En risk är att offentliga aktivitetsområden som befolkas dagtid 
ofta står tomma kvällstid. När områdena står tomma kvällstid finns risk för 
skadegörelse. En tom plats har inga sociala ögon som kan iaktta vad som 
händer och inte heller något flöde av människor som skapar trygghet.
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En annan lösning till brofästeplatser är att uppföra tillfällig bebyggelse i 
form av så kallade pop upverksamheter. En pop upverksamhet kan bestå av 
samma funktioner likt en permanent byggnad men karaktäriseras av att lokal
erna endast är planerade att husera platsen under en begränsad tid. Exempel 
kan återfinnas i London, Box Park, där hela matmarknader byggts upp av con
tainrar, vilka byggs om och anpassats för att passa den tänkta använd ningen 
(se Bild 3638). En sådan form av användning är väl lämpad för brofäste
platser då bebyggelsen är lätt att flytta eller ta bort om bron skulle utsättas för 
en omfattande olycka och därmed behöva renoveras grundligt, eller om bron 
behöver rivas. Tillfälliga bygglov kan även antas vara lättare att få för en sådan 
plats, än vanliga eller tidsbegränsade bygglov vilka gäller för den permanenta 
bebyggelsen i studien.

Bild 37. Box park i London Bild 38. Box park i London
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8.3 Sociala och ekologiska fördelar med 
bebyggelse av brofästeplatser 

Studiens inriktning på social hållbarhet innebar många svåra och komp
licerade frågor som inte varit helt lätta att besvara. Området är mycket brett 
och begreppet avgränsades därför till att behandla trygghet främst ur kvin
nors perspektiv, då vi personligen kan relatera till problematiken kring kvin
nors otrygghet. Kvinnor är dessutom en stor och utsatt grupp i frågan om 
otrygghet i stadsrummet. I studien behandlas mycket forskning och statistik 
som visar att kvinnor är otrygga i stadsrummet på platser likt brofäste platser 
och särskilt kvälls och nattetid. Det har varit svårare att hitta konkreta 
exempel på vad som faktiskt gjorts i strävan på förändring och utvärderingar 
om åtgärder som vidtagits uppnått en ökad upplevelse av trygghet för kvinnor. 
Studien har belyst vikten av att redan i planeringsskedet av bebyggelse i stads
rummet arbeta med trygghetsfrågor men även att det i efterhand är möjligt att 
arbeta med trygghetsskapande åtgärder för områden som blivit bortglömda 
eller lämnade. 

Vi tror att en förtätning av Stockholms stad kommer innebär att dessa out
nyttjade platser under broar måste aktiveras och vävas in i stadsbilden för att 
skapa en trygg stad med ett harmoniskt och jämnt flödande stadsliv. Vi tror 
även att Stockholms stad i framtiden kommer behöva överväga att använda 
dessa platser, om innerstaden ska kunna förtätas utan att inkräkta på den ex
isterande urbana grönskan. I studien kunde det tidigt konstateras att huvud
parten av brofästeplatserna består av hårdgjord eller grusbelagd mark och att 
en förtätning av platserna skulle innebära att grönområden inte tas i anspråk. 
En intressant parameter att lyfta blir därmed om exploatering av brofäste
platser snarare skulle kunna innebära att urban grönska kan tillföras på 
platsen och då medföra en ökning av ekosystemtjänster i området. Det kan fås 
genom att byggnaden uppförs med gröna väggar eller tak, vilket ökar andelen 
urban grönska på platsen.

Om brofästeplatserna via bebyggelse erhåller en brottsförebyggande effekt 
kan även stadens ekonomiska hållbarhet gynnas till följd av minskade kost
nader för renhållning, sanering och polisinsatser vid platserna. Även denna 
parameter bör medföra att kommunen anser det lönsamt att åtgärda plats
erna. 

8.4 Beaktande av brofästeplatser i 
samband med projektering av broar 

Brofästeplatserna som uppstått i vårt samhälle bör i framtiden kunna undvi
kas om nya broar, eller områden intill broar, projekteras på ett sätt där dessa 
platser integreras. Vi tror att om platserna ägnades tanke och planering redan 
från början skulle uppkomsten av nya otrygga brofästeplatser kunna undvi
kas. Om det planerades för en bebyggelse av brofästeplatser i samband med 
projektering av broar skulle inspektioner och underhåll av bron även kunna 
planeras för, och integreras på ett mer önskvärt sätt för förvaltare av bron.
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Studien visar att bebyggelse av platserna kan skapa säkra och inkluderande 
områden att vistas i, samt öka den upplevda tryggheten på platsen framförallt 
för kvinnor. Bebyggelse som i någon form aktiverar platsen bidrar till att skapa 
sociala möten i staden. Bebyggelsen kan även fungera brottsförebyggande, 
bland annat till följd av ett ökat flöde av människor på platsen.  

De ekologiska fördelar som erhålls är att urban grönska, och därmed viktiga 
ekosystemtjänster, kan bevaras i större utsträckning då dessa hårdgjorda eller 
grusbelagda ytor används vid förtätning i urbana miljöer istället för grön
områden. Studien visar att säkerställning av att urban grönska och ekosystem
tjänster finns att tillgå bidrar till viktiga rekreativa och sociala värden för 
stadens invånare och att förekomsten av biologisk mångfald kan gynnas.

Samtliga lagar, krav och bestämmelser vilka gäller vid planering, projektering 
och uppförande av byggnader i Sverige, gäller för platserna. Utöver dessa kan 
det tillkomma krav från förvaltare och ägare av bron. Studien kan konstatera 
att det inte finns några generella förbud eller reglemente som specifikt avser 
bebyggelse eller icke bebyggelse av brofästeplatser. 

Studien visar att brofästeplatser glömts bort eller tidigare inte behövt tas 
i beaktning vid förtätning av svenska städer, då det funnits annan mark att 
 exploatera. Ytterligare en orsak till varför platserna inte har nyttjats är till 
följd av förutfattade meningar i byggbranschen, som grundar sig i antaganden, 
om andra områden än sitt eget, snarare än fakta, kunskap och erfarenhet. För 
att platserna ska kunna bebyggas krävs därmed en förändring av inställning 
och attityd hos aktörer i branschen.

9 Slutsatser 

Vilka lagar, krav och 
bestämmelser gäller 
vid bebyggelse av 
platser under broar och 
brofästen?

Varför byggs det i 
dagsläget inte i större 
utsträckning på dessa 
platser i svenska  urbana 
miljöer?

Vilka sociala och 
ekologiska fördelar 
kan bebyggelse av de 
bortglömda platserna 
vid brofästen i  urbana 
miljöer bidra till för 
staden?
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Samtliga utredda byggnadstypologier, verksamhetslokaler, bostäder och till
fälliga boenden, är möjliga att uppföra vid brofästeplatser, med undantag för 
bostäder vid de brofästeplatser där ljudnivå och dagsljusinsläpp inte uppnår 
kraven. Bäst lämpade byggnadstypologi för många urbana brofästeplatser är 
verksamhetslokaler, där en blandning av funktioner som både kräver kon
sumtion och inte kräver konsumtion skulle gynna den sociala hållbarheten i 
området bäst. 

Studien visar att en bebyggelse av brofästeplatser är möjlig, om de para
metrar som belysts i studien beaktas och tillgodoses. För att möjliggöra ett 
projekt där en brofästeplats bebyggs krävs en ändrad inställning, attityd och 
ett gediget samarbete mellan flera instanser i branschen. Att myndigheter och 
aktörer inom byggbranschen skapar ett bättre samarbete skulle inte enbart 
gynna en eventuell bebyggelse av dessa platser, utan samtliga byggprojekt i 
Sverige.

Vilken byggnads-
typologi lämpar sig för 
bro fästeplatser och 
vilken funktion  gynnar 
bäst den sociala 
 hållbarheten i området? 



10 Rekommendationer

Stadens bortglömda plats - Byggteknik och Design KTH Anna Josephson & Sara Lundström 85

Rekommendation till fortsatta studier är att undersöka hur brofästeplatser 
kan integreras och tas i beaktning vid förstudier och planering för uppförande 
av broar. Brofästeplatser i urbana miljöer bör redan vid projekteringen förses 
med en tilldelad funktion vilken skapar förutsättningar för en trygg, säker och 
inkluderande plats i stadsrummet. 

Ytterligare ett förslag till fortsatta studier är att utvärdera projekt där platser 
uppförts eller modifierats för att öka tryggheten för kvinnor och undersöka 
om målen med trygghet på platsen uppnåtts. 

10 Rekommendationer
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Bilaga 1

Fältstudier



1. Liljeholmsbrons fäste vid Liljeholmen

Antal broar och trafik på bron 

Antal broar 2 st 

Trafik Biltrafik 2 filer i vardera riktning, busstrafik 1 fil i vardera riktning. 
Gång- och cykelbana i vardera riktning. Väl trafikerad. 

Under bron 

Vad finns 
här? 

Stor parkeringsplats med få parkeringar. Intill vattnet finns en 
liten trottoar för gångtrafikanter, ingen cykelbana finns på 
platsen. Det finns en trapp upp till Liljeholmsbron. 

Aktivitet Precis under brofästet är det 2 st övningskörande bilister och 2 
människor med hund passerar, i övrigt finns ingen aktivitet.  
På trottoaren finns gångtrafikanter.  
Många använder trappen som leder upp till Liljeholmsbron och 
via trappen rör sig människor både till och från platsen.  

Yta Stor, se bilder. 

Väderstreck Fästet i sydväst 

Ljudnivå Låg ljudnivå. Samtal kan föras utan problem. 

2. Liljeholmsbrons fäste vid Hornstulls strand

Antal broar och trafik på bron 

Antal broar 2 st 

Trafik Biltrafik 2 filer i vardera riktning, busstrafik 1 fil i vardera riktning. 
Gång- och cykelbana i vardera riktning. Väl trafikerad. 

Under bron 

Vad finns 
här? 

Verkstad, förråd, garage, sopupphämtning samt en stor tom yta. 
Av lukten att döma används den stora tomma ytan som toalett.  
Utanför själva brofästeplatsen finns slutet av en bilväg och en 
tillhörande vändplats, gång- och cykelstråk, parkområde, lagligt 
graffitiplank, restauranger och badplats.   

Aktivitet Mycket folk som passerar förbi platsen i form av gångare, 
cyklister och löpare. Folk stannar till i parken och vid 
restaurangerna, men ingen stannar vid brofästeplatsen. 
Graffittiplanket används frekvent.  

Yta Stor, se bilder.  

Väderstreck Fästet i nordöst 

Ljudnivå Låg ljudnivå. Samtal kan föras utan problem. 

Välfungerande (anledning ges i kursivt) 

Icke fungerande, låg ljudnivå 

Icke fungerande, hög ljudnivå 



3. Västerbrons fäste i Rålambshovsparken

Antal broar och trafik på bron 

Antal broar 1 st 

Trafik Biltrafik 2 filer i vardera riktning. Gång- och cykelbana i vardera 
riktning. Väl trafikerad.  

Under bron 

Vad finns 
här? 

Bland annat bilväg, skatepark, park, löpbana, längdhopp, basket 
och volleyboll. 

Aktivitet Mycket aktivitet och ett stort flöde av människor. Folk besöker 
platsen för att ta del av de olika aktiviteterna som erbjuds. 

Yta Stor, se bilder.  

Väderstreck Fästet i sydväst 

Ljudnivå Relativt låg ljudnivå. Ljudet som finns kommer från bilvägen 
under bron, inte från vägen på bron. Samtal kan föras. 

Fungerar bra på grund av: 

- Satsningen på att ha många aktiviteter placerade här lockar människor,

vilket bidrar till att det är mycket folk i rörelse.

- Öppet, ljust och “högt i tak” till bron.

- Möjligt att få överblick över hela platsen.

4. Västerbrons fäste vid Norr Mälarstrand

Antal broar och trafik på bron 

Antal broar 1 st 

Trafik Biltrafik 2 filer i vardera riktning. Gång- och cykelbana i vardera 
riktning. Väl trafikerad.  

Under bron 

Vad finns 
här? 

Inhägnat laget, bilväg och trottoar. Mycket bostäder i nära 
anslutning.  

Aktivitet Stort flöde av bilar på vägen. Få människor i rörelse trottoaren. 
Platsen ligger i nära anslutning till Rålambshovsparken och dess 
aktiviteter.  

Yta Liten, se bilder. 

Väderstreck Fästet i nordöst 

Ljudnivå Relativt låg ljudnivå. Ljudet som finns kommer från bilvägen 
under bron, inte från vägen på bron. Samtal kan föras.  



5. Tranebergsbrons fäste vid Kristineberg

Antal broar och trafik på bron 

Antal broar 2 st 

Trafik Biltrafik 2 filer i vardera riktning. Gång- och cykelbana i vardera 
riktning. Spår till tunnelbana, ett i vardera riktning. Väl trafikerad. 

Under bron 

Vad finns 
här? 

Naturliga klippor och parkområde. Under bron finns två 
gångbanor, en träningsplats för hundar, lekplats, anslagstavlor, 
belysning.  

Aktivitet Mycket gångtrafikanter i rörelse på platsen. Några stannar på 
platsen och tar del av lekplatsen.   

Yta Väldigt stor. 

Väderstreck Fästet i öst 

Ljudnivå Hög ljudnivå från bron ovanför. Ljudet kommer främst från 
spårtrafiken! Samtal kan föras men med viss svårighet.  

Fungerar bra på grund av: 

- Naturskön och väl belyst plats med aktiviteter som skapar ett flöde av människor.

- Öppet, ljust och “högt i tak” till bron.

- Möjligt att tydligt se och bli sedd på gångbanorna.

6. S:t Eriksbrons fäste vid Atlasmuren

Antal broar och trafik på bron 

Antal broar 1 st 

Trafik Biltrafik 2 filer i vardera riktning. Gång- och cykelbana i vardera 
riktning. Spår till tunnelbana, ett i vardera riktning (belägen under 
vägbanan). Väl trafikerad.  

Under bron 

Vad finns 
här? 

Platsen omgiven av huskroppar både i öst och väst och är 
inhägnad av galler, tillhörande Stockholms stad, i syd. Grindarna 
står öppna och innanför dem är väggarna fyllda av klotter. Det 
står en soffa och en trasig byrå på platsen, vilket tyder på att 
platsen används som informellt grovsopupplag. Av lukten att 
döma används platsen dessutom som toalett.  

Aktivitet Några få människor passerar utanför brofästeplatsen. Ingen 
människa befinner sig inne i det inhägnade området.  

Yta Medelstor, se bilder. 

Väderstreck Fästet i norr 

Ljudnivå Hög ljudnivå från bron ovanför. Ljudet kommer från spårtrafiken! 
Samtal är svårt att föra på platsen, till följd av den höga 
ljudnivån.  



7. Barnhusbrons fäste vid Torsgatan

Antal broar och trafik på bron 

Antal broar 1 st 

Trafik Biltrafik 2 filer i vardera riktning. Gång- och cykelbana i vardera 
riktning. Liten mängd trafik. Några bussar står parkerade på 
bron.  

Under bron 

Vad finns 
här? 

Varumottagning till butiker/restauranger, lager och parkeringar. 
Området är inhägnat bakom galler och platsen ser 
välorganiserad och strukturerad ut.  

Aktivitet Ingen aktivitet på platsen. 

Yta Medelstor, se bilder. 

Väderstreck Fästet i nordöst 

Ljudnivå Väldigt låg ljudnivå. Samtal kan föras utan problem. 

8. Barnhusbrons fäste vid Kungsholmen

Antal broar och trafik på bron 

Antal broar 1 st 

Trafik Biltrafik 2 filer i vardera riktning. Gång- och cykelbana i vardera 
riktning. Liten mängd trafik. Några bussar står parkerade på 
bron.   

Under bron 

Vad finns 
här? 

Trapp som leder upp till bron. En typ av loftgång som möjliggör 
passage under bron utan att gå ner till marknivån under bron. En 
strandpromenad.  

Aktivitet En stor mängs människor använder trappan som leder upp till 
bron. Många promenerar och löper längs med 
strandpromenaden.  

Yta Liten, se bilder. 

Väderstreck Fästet i sydväst. 

Ljudnivå Väldigt låg ljudnivå. Samtal kan föras utan problem. 



9. Broarna på Tegelbacken

Antal broar och trafik på bron 

Antal broar 2 st (Centralbron och Herkulesgatans bro) 

Trafik Centralbron:  
Biltrafik 2 filer norrgående, 1 fil södergående. 

Herkulesgatans bro: 
Biltrafik 2 filer norrgående. En gångbana. 

Båda broarna är vältrafikerade. 

Under bron 

Vad finns 
här? 

Området består av en stor öppen yta, med “lågt i tak” upp till 
undersidan av broarna. Bänkar, grusupplag, gatukonst och en 
stor mängd cykelställ finns på platsen.  

Aktivitet Cykelställen används inte. Bänkarna används av några få. Stora 
mängder människor passerar förbi i nära anslutning till platsen, 
men få passerar precis under broarna.   

Yta Stor, se bilder. 

Väderstreck Platsen är öppen i alla väderstreck. 

Ljudnivå Hög ljudnivå från broarna ovanför, både från biltrafik och 
närliggande spårbunden trafik. Samtal är svårt att föra på 
platsen, till följd av den höga ljudnivån.  

10. Skansbrons fäste vid Skanstull

Antal broar och trafik på bron 

Antal broar 1 st. (Det finns 2 st närliggande broar vid platsen - 
Skanstullsbron och Johanneshovsbron.) 

Trafik Biltrafik 1 fil i vardera riktning. Gång- och cykelbana i vardera 
riktning. Liten mängd trafik.  

Under bron 

Vad finns 
här? 

Ytan under Skansbron används till grusupplag. Området i övrigt 
består av öppen yta där det finns en gammal tågräls, bilvägs 
samt gång- och cykelbana. Under den närliggande 
Skanstullsbron finns Trädgården och Huset under bron. Längre 
bort finns Eriksdalsbadet.  

Framtid: 

Området ingår i planen för Södra Skanstull. 

Aktivitet Några få cyklister och gångare passerar förbi platsen under 
Skansbron. En person målar graffiti på ett plank.   

Yta Liten, se bilder. 

Väderstreck Fästet i norr. 

Ljudnivå Låg ljudnivå. Samtal kan föras utan problem. 
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5/17/2017 180111491 / 5353018 / Liljeholmsbron, västra.

https://batman.trafikverket.se/BaTMan/OperativFV/AF66_AnlKonstrStartsida/66_Startsida_Konstr.aspx?Id=7ac4bb64771748cfbee1564f8756b9fc&Windo… 1/2

Anl/Knr:
180111491 (1)
IdNr2: 5353018

Ägare:
Stockholms stad
Vägnr:

Förvaltare:
Stockholms stad
Bandel:

Status: Byggd
Km tal:

Liljeholmsbron, västra. 

Funktionstyp Vägbro
Belägenhet Kommunal gata
Nybyggnadsår 1928
Vägtyp
Ersätter konstruktion
Xkoordinat 6578834
Ykoordinat 672529
Anmärkning OBS!! LÄNGSGÅENDE

46,3 M LÅNG ENLAMELLS
MAURERFOG
KONSTRUERAD 1995
MELLAN ÖSTRA OCH
VÄSTRA BRON. ÄVEN EN
LÄNGSGÅENDE
ENLAMELLS 46,4 M LÅNG
MAURERFOG
KONSTRUERAD 1995
MOT KV. TÅNGEN. 
Kontrollera lagtyperna
vid stöd 2  6.

Ägare Stockholms stad
Förvaltare Stockholms stad
Förvaltningsgrupp 53 Söderort
Driftområde
Län Stockholms län
Kommun Stockholm

Konstruktionslängd 450 m
Konstruktionsyta 6 340 m
Broyta 5 720 m

Konstruktion

Tillhörighet

Övergripande tekniska uppgifter

Från sydväst

Vy bilder

Klassningssätt Individuell klassning, Kapacitet

Konstruktiv indelning

Tvärsystem Längdsystem

Nr   Bredd
m

  Nr   Konstruktionstyp   Material   Spännvidder m

1   13,0   1   Balkbro
kontinuerlig

  Stål utan samverkan med
brobaneplatta i betong

  25,4 + 26,5 + 26,5 + 26,5 +
25,4 + 25,4

      2   Öppningsbar bro
klaff

  Stål med brobaneplatta i stål   32,6

      3   Balkbro
kontinuerlig

  Stål utan samverkan med
brobaneplatta i betong

  40 + 40 + 40 + 27,1

      4   Balkbro
kontinuerlig

  Betong armerad   13,7 + 16,4 + 13,8

Bärighet  Tillåten last

2

2

https://batman.trafikverket.se/BaTMan/OperativFV/af66_anlkonstrStartsida/66_startsida_konstr.aspx?Id=7ac4bb64-7717-48cf-bee1-564f8756b9fc
https://batman.trafikverket.se/batman_upload_katalog/Vybilder/2/260b2e2d-09c2-4b10-9769-31d7d03909bc.jpg?WindowGuid=313b4059-6cbe-46ba-8925-30565d8675b0


5/17/2017 180111491 / 5353018 / Liljeholmsbron, västra.

https://batman.trafikverket.se/BaTMan/OperativFV/AF66_AnlKonstrStartsida/66_Startsida_Konstr.aspx?Id=7ac4bb64771748cfbee1564f8756b9fc&Windo… 2/2

Typfordon VV publ 1998:78, bilaga 3 (Gamla)
Bärighetsklass BK 2
Nedsatt framkomlighet

Vägtvärsektion i vägens framåtriktning mot
Saknas vid konvertering

 

 
   

Eget körfält A/B = 10/16 ton 
Vägbanemitt A/B = 10/16 ton 

GÅNGBANA (G) 
(Bredd= 1,5 m)

CYKELBANA (C) 
(Bredd= 2,7 m)

VÄGBANA (VB)  
(Bredd= 10,5 m)

 

Stäng

javascript: self.close();


5/17/2017 180111521 / 5353043 / Liljeholmsbron, östra.

https://batman.trafikverket.se/BaTMan/OperativFV/AF66_AnlKonstrStartsida/66_Startsida_Konstr.aspx?Id=4d5a7959bd264252ad87f9939a623cd8&Wind… 1/2

Anl/Knr:
180111521 (1)
IdNr2: 5353043

Ägare:
Stockholms stad
Vägnr:

Förvaltare:
Stockholms stad
Bandel:

Status: Byggd
Km tal:

Liljeholmsbron, östra. 

Funktionstyp Vägbro
Belägenhet Kommunal gata
Nybyggnadsår 1954
Vägtyp
Ersätter konstruktion
Xkoordinat 6578825
Ykoordinat 672543
Anmärkning

Ägare Stockholms stad
Förvaltare Stockholms stad
Förvaltningsgrupp 53 Söderort
Driftområde
Län Stockholms län
Kommun Stockholm

Konstruktionslängd 450 m
Konstruktionsyta 5 945 m
Broyta 5 475 m

Konstruktion

Tillhörighet

Övergripande tekniska uppgifter

Från söder

Vy bilder

Klassningssätt Individuell klassning, Kapacitet
Typfordon VV publ 1998:78, bilaga 3 (Gamla)
Bärighetsklass BK 2
Nedsatt framkomlighet

Vägtvärsektion i vägens framåtriktning mot
Saknas vid konvertering

Konstruktiv indelning

Tvärsystem Längdsystem

Nr   Bredd
m

  Nr   Konstruktionstyp   Material   Spännvidder m

1   13,0   1   Balkbro
kontinuerlig

  Stål utan samverkan med
brobaneplatta i betong

  25,4 + 26,5 + 26,5 + 26,5 +
25,4 + 25,4

      2   Öppningsbar bro
klaff

  Stål med brobaneplatta i stål   32,6

      3   Balkbro
kontinuerlig

  Stål utan samverkan med
brobaneplatta i betong

  40 + 40 + 40 + 27,1

      4   Balkbro
kontinuerlig

  Betong armerad   13,7 + 16,4 + 13,8

Bärighet  Tillåten last

 

Eget körfält A/B = 10/16 ton 
Vägbanemitt A/B = 10/16 ton   

 
 

VÄGBANA (VB)  
(Bredd= 9,5 m)

CYKELBANA (C) 
(Bredd= 2,3 m)

GÅNGBANA (G) 
(Bredd= 1,3 m)

 

2

2

https://batman.trafikverket.se/BaTMan/OperativFV/af66_anlkonstrStartsida/66_startsida_konstr.aspx?Id=4d5a7959-bd26-4252-ad87-f9939a623cd8
https://batman.trafikverket.se/batman_upload_katalog/Vybilder/0/0c248882-d151-4779-b340-f0fdbfd5fc15.jpg?WindowGuid=60ddc6ba-51e0-4653-a6af-af141b60bfb0


5/18/2017 180109781 / 5220076 / Hornsplan vid Liljeholmsbron och kv Tången 2, 4 och 12. Gångbanedäck.

https://batman.trafikverket.se/BaTMan/OperativFV/AF66_AnlKonstrStartsida/66_Startsida_Konstr.aspx?Id=8e5af31e42a94fb8862f6a0f2ef2b8a9&Windo… 1/1

Anl/Knr:
180109781 (1)
IdNr2: 5220076

Ägare:
Stockholms stad
Vägnr:

Förvaltare:
Stockholms stad
Bandel:

Status: Byggd
Km tal:

Hornsplan vid Liljeholmsbron och kv Tången 2, 4 och 12. Gångbanedäck.

Funktionstyp Gatudäck
Belägenhet Kommunal gata
Nybyggnadsår 1930
Vägtyp
Ersätter konstruktion
Xkoordinat 6579006
Ykoordinat 672660
Anmärkning Längsgående fog mot

Liljeholmsbron, västra
(180111491)

Ägare Stockholms stad
Förvaltare Stockholms stad
Förvaltningsgrupp 52 Innerstad
Driftområde
Län Stockholms län
Kommun Stockholm

Konstruktionslängd 50 m
Konstruktionsyta 354 m
Broyta 354 m

Konstruktion

Tillhörighet

Övergripande tekniska uppgifter

Vybild Vybild

Vy bilder

Klassningssätt Upplåten av väghållaren
Typfordon Upplåten av väghållaren
Bärighetsklass
Nedsatt framkomlighet

Vägtvärsektion i vägens framåtriktning mot    inget

Fordonsvikt ton
Ytlast ton/m

Konstruktiv indelning

Tvärsystem Längdsystem

Nr   Bredd
m

  Nr   Konstruktionstyp   Material   Spännvidder m

1   7,0   1   Balkbro fritt
upplagd

  Stål i samverkan med
brobaneplatta i betong

  2,3 + 5,7 + 6,5 + 1,5 + 7,2 + 7,2 +
0,5 + 7,4 + 6 + 9

Bärighet  Tillåten last

 
GÅNGBANA (G)  
(Bredd= 7 m)  

Stäng

2

2

2

https://batman.trafikverket.se/BaTMan/OperativFV/af66_anlkonstrStartsida/66_startsida_konstr.aspx?Id=8e5af31e-42a9-4fb8-862f-6a0f2ef2b8a9
https://batman.trafikverket.se/batman_upload_katalog/Vybilder/4/4f6e2ee1-3355-45bd-a725-015d518feacc.jpg?WindowGuid=0c5c1ca4-9c44-4c7f-95da-c755f5068fa2
https://batman.trafikverket.se/batman_upload_katalog/Vybilder/0/047879c2-8d3a-4a95-a819-cd2562dd2293.JPG?WindowGuid=0c5c1ca4-9c44-4c7f-95da-c755f5068fa2
javascript: self.close();
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