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SAMMANFATTNING 

I storstadsområden i Sverige blir det allt vanligare att bygga överdäckningar. Överdäckningar 

är ett storstadsfenomen och är betydligt vanligare internationellt. I Västerås stad kan det vara 

aktuellt med en överdäckning i samband med stadsbyggnadsprojektet ”3B”, Bygga Bort 

Barriärer. Stadsbyggnadsprojektets mål är att utveckla stationsområdet och bygga bort 

järnvägen, för att kunna länka ihop Västerås centrum med den nya stadsdelen och Mälaren. 

För att uppfylla detta mål och förbättra stationsområdet kan en överdäckning vara en bra 

lösning. Detta examensarbete ska utreda om en överdäckning kan genomföras i Västerås och 

studera de faktorer som påverkar en eventuell överdäckning.  

Examensarbetet begränsades till det utmarkerade spårområdet i ÖP64, stationsområdet i 

Västerås stad, där överdäckning kan prövas. Fokus lades på risk- och säkerhetsaspekter, 

miljöaspekter och stads- och landskapsbild. Empiriska studien genomfördes med hjälp av 

kvalitativa arkiv- och intervjuanalyser baserade på tre fallstudier. Resultatet utmynnade i en 

fördjupning inom problematiken samt framställandet av en modell.  

Det finns inget tydligt fastställt regelverk som gäller för överdäckning vilket medför att 
planarbetet blir komplicerat. Tolkning av lagar som gäller för tunnlar och broar görs i 
nuläget, vilket öppnar för subjektiva bedömningar. I planarbetet är det tydligt att 
riskhanteringen är den viktigaste faktorn att beakta samt den mest problematiska. Denna 
styrs av farligt gods och avgör hur komplicerad riskhanteringen blir. Vid farligt gods är det 
explosiva och brandfarliga ämnen som medför stora skador på överdäckningen som kan leda 
till kollaps. 

Resultatet av fördjupningen visar att en överdäckning är möjlig och uppfyller de uppsatta 

mål för stationsområdet, men den samhällsekonomiska nyttan måste bedömas vara värd den 

ökade investeringen. 

Nyckelord: Överdäckning, bygga bort barriärer, intunnling, riskhantering, buller, farligt 

gods



 

 

ABSTRACT 

In urban areas in Sweden it is becoming increasingly common to deck over barriers for 

another purpose. This urban phenomenon is more common internationally. It could be 

appropriate to deck over the railway area in Västerås city, when this is associated with the 

urban development project called “3B” or eliminate barriers. The goal of the urban 

development project is to develop the station area and eliminate the barrier consisting of a 

railway. This creates the possibilities to connect the city center with the new neighborhood 

and the lake Mälaren. To fulfill this goal and improve the station area a good solution could 

be to deck over the railway. This degree report investigates if it is possible to deck over the 

railway in Västerås and study all influence factors. The data is collected by qualitative archive 

and interview analyses based on three case studies. The results lead to an understanding of 

the problems and the design of a model. The result shows that a deck over solution of the 

railway is possible in Västerås and will fulfill the requested goals for the urban development 

project. The project is economical defensible if the benefits of the project is worth more than 

the cost of the investment. 

Keywords: Decked over, build over, overbuild  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
I storstadsområden i Sverige blir det mer aktuellt att bygga så kallade överdäckningar och 

dessa är oftast viktiga inslag inom stadsutvecklingsprojekt, vilket understryks av 

länsstyrelsen i Stockholms läns rapport (2012:22). Detta kan eventuellt även vara aktuellt 

inom Västerås stads stadsutvecklingsprojekt. Vid framtagandet av den fördjupade 

översiktsplanen för stationsområdet i Västerås har olika förslag tagits fram för att 

sammanlänka centrum med Mälaren och den nya stadsdelen. Ett av projekten som ingår i det 

stora stadsbyggnadsprojektet 3B, Bygga Bort Barriärer, är hur järnvägen ska byggas bort. I 

översiktsplanen finns underlag för att en eventuell överdäckning av vissa sträckor av 

järnvägen kan prövas för att stärka målen med projekt 3B. Då detta underlag ligger för 

framtiden har Västerås stad ännu inte studerat detta alternativ.  

Examensarbetet sker i samarbete med Västerås stad och arbetet grundar sig på att ta fram 

kunskaper för en eventuell överdäckning av spårområdet i Västerås stad. Kunskaperna ska 

sedan kunna bidra med ökad förståelse och insikt om överdäckning. 

1.2 Problemformulering  
Rapporten från Länsstyrelsen i Stockholms län (2012:22) redovisar att det saknas en samlad 

kunskapsbild samt att definitionen av överdäckning är oklar. Överdäckning kan ses som en 

tunnel eller bro beroende på hur konstruktionen är byggd. Dessutom är ordet överdäckning 

inget allmänt uttryck; Trafikverket benämner överdäckning ibland även som en intunnling. 

Överdäckningar har flera fördelar men är samtidigt ett komplicerat och dyrt alternativ och 

leder till helt nya frågeställningar. För att kunna se över möjligheterna krävs det insamling av 

kunskaper och tidigare erfarenheter. Kunskapsinsamlingen skall ge en större insikt och 

försöka besvara nedanstående huvudfråga som genomsyrar hela arbetet: Hur ser 

möjligheterna ut att använda sig av en överdäckning för att bygga bort barriärer?  
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1.3 Frågeställningar 
Flera frågeställningar ställs som examensarbetet skall besvara och dessa är delfrågor som ska 

belysa huvudfrågan. 

Vad är överdäckning och hur ser möjligheterna ut?  

Vad ska man beakta vid en överdäckning? Lagar och regler, risker och övriga faktorer? 

Vad är det som påverkar en eventuell överdäckning av spårområdet i Västerås? 

Varför ska man använda sig av överdäckning? Vilka för- och nackdelar finns?  

Hur har andra liknande överdäckningsprojekt genomförts? Hur ser det ut internationellt? 

Hur skulle ett överdäckningsförslag i Västerås kunna se ut? 

1.4 Syfte 
Syftet med projektet är att kartlägga möjligheterna och bidra med ökade kunskaper och 

insikt för att genomföra en överdäckning av spårområdet i Västerås.  

1.5 Mål 
Det primära målet är att bistå Västerås stad med ett kunskapsunderlag om överdäckning för 

att underlätta framtida beslut. 

Det långsiktiga målet är att med hjälp av en överdäckning av järnvägen uppnå ökad 

tillgänglighet, säkerhet, exploatering av mark samt en bättre utomhusmiljö. 

Målet med litteraturstudien och fallstudierna är att ta fram grundläggande kunskaper som är 

relevanta samt ska ge en större insikt om överdäckning inför fallstudierna. 

Målet med modellen är att visualisera ett förslag som bygger på de kunskaper som samlats in. 

1.6 Avgränsning 
Avgränsning som görs i projektet är följande: 

• Projektet avgränsas till det utmarkerade spårområde i ÖP64, stationsområdet i 
Västerås stad, där överdäckning kan prövas 

• Fallstudier av liknande projekt begränsas till tre exempel 

• Fokus läggs på risk- och säkerhetsaspekter, miljöaspekter och stads- och 
landskapsbild 
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1.7 Målgrupp 
Målgruppen till rapporten är Västerås stad, speciellt de som arbetar med stadsplanering eller 

är insatta i ”Projekt 3B”. Rapporten vänder sig även till dem som är intresserade av ämnet 

överdäckning och vill lära sig mer. 

1.8 Disposition 
Dispositionen av rapporten illustreras i Figur 1. 

 

Figur 1: Disposition av rapport, egenkomponerad figur 

Inledning 
Introduktion till arbetet samt bakgrund 

Metod 
Genomförandet av arbetet och val av arbetsmetoder 

Litteraturstudie 
Sammanfattning av litteraturläsning 

• Rinkebyterrassen 
• Hagastaden - Norra station 
• Vallentuna - Väg 268 

Fallstudier 
Kvalitativa intervjuer och arkivanalyser 

Modell 
Skapandet av ett visuellt förslag 

Slutsats 
Sammanställning av resultat och diskussion 
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2 METOD 

2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie gjordes i det inledande skedet i examensarbetet och baserades på 

litteratursökningen. Litteraturstudiens mål var att få grundläggande kunskaper om 

överdäckning. Efter studien var problematiken klar och förkunskaperna tillräckliga för att 

fortsätta rapporten. Litteratursökningen genomfördes till stor del via internet med 

nyckelordsökningar i bland annat myndigheter såsom Trafikverket och Boverket, DiVA och 

Web of Science. Detta beroende på att det fanns väldigt lite litteratur om kunskapsområdet 

”överdäckning” och det som fanns tillgängligt var diverse rapporter och utredningar. Detta 

var även den stora utmaningen med att genomföra studien samt att kartlägga viktiga 

aspekter och ta fram relevant information, speciellt då det nästan enbart fanns projektdata 

att utgå ifrån. Efter rådfrågning med interna handledaren gjordes ett urval och en del 

litteratur om tunnlar hittades. Det kan tilläggas att det var stora svårigheter vid sökandet 

efter nyckelord på engelska. Samlingsbegreppet ”överdäckning” är mer ett nationellt uttryck 

och det verkar saknas ett internationellt standardbegrepp. 

2.2 Fallstudier 
Insamlingen av all data i detta examensarbete är kvalitativ vilket kräver en noggrann 

undersökning och analys. Datainsamlingen skedde på två sätt, via intervjuer och 

arkivanalyser. Kombinationen av arkivanalys och intervju på samma projekt ger en djupare 

förståelse och en bättre analys (Höst, Regnell & Runeson 2006, s. 31). 

2.2.1 Arkivanalys 

Arkivanalyserna är baserad på detaljplaner och lämpliga utredningar. Först genomfördes en 

sammanställning av de olika projekten för att hitta nyckelord/nyckelmeningar för att sedan 

kunna genomföra analysen. Sammanställningen ska även ge grundlig information om 

projekten för förståelse och insikt samt även underlätta en fördjupning av problematiken. 

Analysen följer angreppssättet editerande metoder vilket innebär att analyspersonen ska 

söka nyckelord i datamaterialet genom att tolka och hitta mönster i texterna (Höst, Regnell & 

Runeson 2006, s. 114). 

2.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna har genomförts med hjälp av en dator och programmet Skype. Varje intervju 

har spelats in digitalt, efter respondentens medgivande, med två olika program via Skype, 

”Amolto Call Recorder” och ”GarageBand”. Efter varje intervju har dessa transkriberats för 

att lättare kunna få en helhet på intervjun inför analysen. Intervjuanalysen följer även den 
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editerande metoder. Valet av respondenter har följt till viss del urvalsmetoden stratifiering 

samt efter rådgivning med projektledare. Frågorna har tagits fram fortlöpande med 

examensarbetet då kunskaperna och insikten har ökat. De var öppet formulerade för att 

påverka respondenten så lite som möjligt för att få en utforskande karaktär.  

2.3 Modell 
Slutligen skapades en modell som ett visuellt förslag på en överdäckning i Västerås för att 

illustrera de kunskaper som samlats in och visa hur det kan se ut. Underlag till modellen 

grundar sig utöver insamlat underlag även på befintliga ritningar tilldelade från Västerås 

stad. Program som har använts för att skapa modellen är Revit och SketchUp 8.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Risk och säkerhet 
Det finns idag ingen enad definition på begrepp såsom risk, riskanalys, riskhantering och 

riskhänsyn. Begreppen används vid flera olika syften och i vissa fall kan dessa överlappa 

varandra (Stenberg, 2007). 

Risk är något abstrakt och definitionen enligt läroboken (Transport av farligt gods 2000) är: 

”Risk = Sannolikheten för en oönskad framtida konsekvens” 

I sin enklaste form kan risk beskrivas i ett matematiskt uttryck enligt följande: 

Risk = Sannolikhet * konsekvens 

Detta medför att en händelse med liten sannolikhet med hög konsekvens kan få samma 

risknivå som en händelse med hög sannolikhet med liten konsekvens. 

Riskhantering avser oftast hela processen som finns illustrerad i Figur 2. En riskanalys 

innehåller i de flesta fall två delar, riskidentifiering och riskbedömning. Beräkning av risker 

görs normalt med en uppskattning av sannolikhet och konsekvens. Efter en genomförd 

riskanalys kan risken värderas och visa om den är acceptabel eller inte. Därefter kan vissa 

åtgärder behöva utföras för att minska risknivån (Stenberg 2007). 

 

Figur 2: Riskhantering, egenkomponerad figur baserad på text av Stenberg (2007) 

3.1.1 Transport av farligt gods 

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, är definitionen på farligt gods 

följande: ”Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska 

Riskinventering Riskanalys 

Sannolikhet 

Risknivå 

Konsekvens 

Risknivå 

Riskvärdering Riskreducerande 
åtgärder 
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egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport”. Farligt gods 

kan ha egenskaper som är explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande och kan 

vara ämnen som bensin, gasol, svavelsyra m.m. (MSB 2013). Länsstyrelsen är ansvarig för att 

ta fram ett vägnät över rekommenderade vägar för farligt gods. Vägnätet är uppdelat i två 

typer, primärt och sekundärt vägnät. 

Det primära vägnätet är grunden i vägnätet och består av transportleder som huvudsakligen 

ska användas för transport av farligt gods. Dessa vägar trafikeras ofta av stora mängder och 

olika typer av farligt gods och ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Det sekundära 

vägnätet består av transportleder som huvudsakligen ska användas för lokal transport av 

farligt gods mellan ett primärt vägnät och leverantör/mottagare av det farliga godset 

(Länsstyrelsen i Stockholms län 2000). 

3.1.2 Lagstiftning 

MSB ger ut föreskrifter för transporter på land d.v.s. väg och järnväg. Utöver lagstiftningen 

finns många andra regler som kan påverka transporten såsom arbetsmiljölagen och 

miljöbalken m.m. Det regelverk som styr järnvägstransport är RID-S. RID-S gäller för 

internationell och nationell transport av farligt gods och står för ”Regulations Concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Rail”. Den inleds med den svenska 

förskriften med tillhörande två bilagor, 1 och S. Bilaga 1 gället för internationell och nationell 

transport och bilaga S gäller enbart för nationell transport. Det som styr transport av farligt 

gods internationellt och nationellt på väg är regelverket ADR-S. ADR-S står för ”European 

Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. Inom 

ADR-S finns sedan 2007 bestämmelser om transporter med farligt gods genom vägtunnlar 

(MSB 2013). 

3.1.3 Klassificering  

Farligt gods som transporteras kan medföra olika faror och därför delas de in i olika klasser. 

Dessa klasser ger inget mått på risknivån utan delas in beroende på vilken fara som är 

dominerande. Vissa ämnen kan ha flera olika faror men vid klassificering enligt tabell 1 är det 

den dominerande faran som styr uppdelningen. 

Tabell 1: Klassificering av farligt gods (Transport av farligt gods 2000) 

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål 

Klass 2 Gaser 

Klass 2.1 Brandfarliga gaser 

Klass 2.2 Icke brandfarliga gaser 

Klass 2.3 Giftiga gaser 

Klass 3 Brandfarliga vätskor 

Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen 

Klass 4.2 Självantändande ämnen 

Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten 
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Klass 5.1 Oxiderande ämnen 

Klass 5.2 Organiska peroxider 

Klass 6.1 Giftiga ämnen 

Klass 6.2 Smittförande ämnen 

Klass 7 Radioaktiva ämnen 

Klass 8 Frätande ämnen 

Klass 9 Övriga ämnen och föremål 

3.1.4 Risker vid transport av farligt gods 

I Sverige har få allvarliga olyckor inträffat men samtidigt kan en svår olycka ge förödande 

konsekvenser (Transport av farligt gods 2000). 

Vid farligt gods i tunnlar visar oftast riskanalyser att den totala risken minskar om 

transporterna sker i tunnel istället för ovan jord. Denna slutsats beror på att om en olycka 

sker i befolkningstäta områden ovan jord blir sannolikt fler människor berörda än de som 

befinner sig i en tunnel (Transport av farligt gods 2000). Med andra ord kan man säga att 

faran kapslas in. 

Olyckor som sker med farligt gods börjar oftast som urspårningar eller sammanstötningar. 

Det som orsakar detta är vanligtvis hinder på spåren, banfel (solkurvor, växelfel), fordonsfel 

eller för hög hastighet. Övriga orsaker kan vara is, snö och sabotage. I Sverige sker 

sammanstötningar mellan tåg väldigt sällan då det finns ett väl utbyggt tågkontrollsystem 

(MBR 2012). 

3.2 Brand och explosion i tunnlar 
Olyckor i tunnlar kan bl.a. vara brand i tåg och olyckor med farligt gods som kan leda till 

brand och explosion. Vid en explosion i en tunnel blir effekten annorlunda än om det skulle 

ske i det fria beroende på att explosionsverkan blir riktad och att väggarna kan reflektera 

sprängverkan. Explosion och brand kan förvärra en utrymning och räddningsinsats då 

förhållandena drastiskt förändras (Ingason et al. 2012). 

En brand styrs av tillgången till syre, brännbart material och värme. En brand är antingen 

bränslekontrollerad eller ventilationskontrollerad beroende på tillgången av brännbart 

material eller syre. I tunnlar blir effekten av bränder värre då en temperaturhöjning sker 

beroende på att tunnelväggarna reflekterar värmen som uppstår. Detta innebär att 

temperaturen i brandområdet ökar och material kan antändas snabbare än i det fria. Bränder 

i tunnlar påverkar den naturliga ventilationen och leder till att brandgaser kan färdas långt 

från branden och påverka räddningsarbetet. I tunnlar kontrolleras den av storleken på 

branden, längden och lutningen på tunneln, typ av tunnel (sten eller betong) och 

meteorologiska förhållanden vid tunnelmynningen. Vid brand sker oftast en ansamling av 

varm rök i taket, det uppstår en skiktning, t.ex. vid brand i bostäder. I tunnlar kyls dessa 

brandgaser av det kalla berget och röken faller ned, vilket påverkar räddningsinsatsen. Hur 
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långt ifrån branden detta sker beror på omfattningen av branden, sektionsarean och höjden 

på tunneln och vilken typ av tunnel det är (Andersson & Carlson, 2012). 

3.2.1 Utrymning 

När en olycka sker inne i en tunnel stoppas normalt alla tåg utanför tunneln. Vid utrymning 

av ett tåg i en tunnel skall de utrymmande i de flesta fall kunna ta sig till en säker plats enbart 

med hjälp ifrån tågpersonalen. Detta benämns självutrymning. I tunnlarna finns belysning, 

gångbanor, handledare, skyltar och utrymningsvägar för att underlätta självutrymningen. I 

tågen finns belysning, skyltar och säkerhetsinformation. Vid exceptionella scenarier (t.ex. 

svåra bränder) kan självutrymning i praktiken vara svår att genomföra. Utrymningsvägarna 

placeras normalt på ett avstånd av 500-1000 m mellan varandra i en tågtunnel och avståndet 

påverkas av risknivån, trafiktäthet, personbelastning och typ av tunnel m.m. Det som styr om 

en självutrymning kan genomföras är, tid, siktbarhet, toxiska gaser, värmestrålning och 

temperaturen (Banverket 2007). 

Transportsstyrelsen ansvarar för att säkerheten uppfylls i järnvägstunnlar och för vägtunnlar 

är det Boverket som reglerar säkerheten. Boverket har strängare regelverk och detta medför 

att avståndet mellan utrymningsvägar i vägtunnlar ska vara högst 150 m1. 

Det viktigaste vid en utrymning är att så fort som möjligt få människor i säkerhet. 

Konsekvenserna ökar fort med tiden och förhållandena blir avsevärt bättre ju längre ifrån 

olyckan de drabbade kommer. 

3.2.2 Räddning 

Räddningsinsatser i tunnlar är ovanliga, komplicerade och kräver betydande resurser. Det 

krävs därmed god planering och att räddningstjänsten är väl förberedd. Insatserna planeras 

utifrån följande scenarier (Banverket 2007): 

• Utan brand (urspårning och kollision) 
• Stor och liten brand i ett persontåg 

• Farligt gods är inblandat 

• Brand i godståg utan farligt gods 

3.2.3 Personsäkerhet i järnvägstunnel 

Enligt Banverkets handbok Personsäkerhet i järnvägstunnlar (BVH 585.30) uttryckts en 

ambitionsnivå enligt följande: ”Järnvägstrafik per kilometer i tunnlar skall vara lika säker 

som järnvägstrafik per kilometer på markspår, exklusive plankorsningar” 

Enligt TRVK Tunnel 11 (Trafikverket 2011a) står det att ingen verifiering av personsäkerheten 

behöver göras om tunneln är kortare än 300 m och om grundkraven följer EU:s direktiv 

                                                        

1 Per Vedin Strateg bergsteknik och tunnelsäkerhet Trafikverket, telefonsamtal den 27 september 2013 
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”TSD Tunnelsäkerhet”, teknisk specifikation för driftkompatibilitet för tunnlar. Mellan 300-

1000 meter beslutar Trafikverket om det behövs i enskilda fall. Tunnlar som är längre än 

eller lika med 1000 meter kräver en verifiering med säkerhetsanalyser. Dessa upprättas med 

hjälp av BVH 585.30. 

Både internationellt och i Sverige är det ovanligt att personer kommer till skada vid en 

järnvägsolycka. Vid järnvägsolyckor i tunnlar är det ännu mer ovanligt. Det finns inga 

dödsfall registrerade i den svenska olycksstatistiken angående tunnlar. Däremot finns det en 

potential för olyckor med allvarliga konsekvenser, därför är det viktigt med 

personsäkerhetsfrågor i tunnlar (Malmtorp & Prag 2012). 

3.3 Överdäckning 
Begreppet överdäckning är oklar och har ingen allmänt accepterad definition (Länsstyrelsen i 

Stockholms län 2012). Trafikverket benämner överdäckning ibland även som en intunnling. 

Den generella uppfattningen om vad en överdäckning avser är att det är en konstruktion över 

någon form av trafikled (väg/järnväg) och att ytan ovanpå överdäckningen skapar 

förutsättningar för långvarig vistelse i form av bebyggelse och parker. Invändigt ser en 

överdäckning likadan ut som en tunnel. En överdäckning klassificeras dessutom som en bro 

eller tunnel beroende på hur lång den trafikerade sträckan är som skall överdäckas. Om den 

trafikerade sträckan understiger 100 m klassificeras den som en bro, så fort den gränsen 

överskrids ändras klassificeringen till en tunnel enligt Rydén2. Dessa klassificeringar styr 

vilka lagar och regler som måste tillämpas. Dessutom regleras överdäckningen även av lagar 

och regler beroende på vad ytan ovanför överdäckningen är tänkt att användas till. 

3.3.1 Stadsplanering och stadsutveckling 

Överdäckning förekommer främst i storstadsregioner och ger stora fördelar inom 

stadsutvecklingen. De största fördelarna med överdäckning är att ny mark kan exploateras 

samt att tillgängligheten ökar genom att minska barriärer och trafikbuller. En av de stora 

fördelarna med att bygga bort en barriär är möjligheten att kunna läka ihop stadsdelar eller 

utveckla nya stadsområden. Överdäckningen måste projekteras med stor hänsyn till 

omgivningen för att sammansmälta överdäckningen så mycket som möjligt med området 

eftersom en kraftig tätbebyggelse generellt ofta kan upplevas som något oattraktivt. 

3.4 Miljöaspekter 
Buller är ett stort samhällsproblem som växer och bidrar till en oattraktiv miljö att vistas i 

(Statens väg- och transportforskningsinstitut 2o13). Två av de största källorna till buller 

                                                        

2 Claes-Göran Rydén Projektledare Trafikverket, telefonsamtal den 13 maj 2013 
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förekommer från trafikleder i form av bilvägar och järnvägar. Det mest fördelaktiga 

alternativet är att minska eller ta bort bullerkällan. Åtgärder för att minska bullerkällan är att 

undersöka möjligheten till att minska trafiken och hastigheten, ändra asfalten, ändra typ av 

däck samt att minska tung trafik (Mistra 2008). 

Om dessa åtgärder inte är möjliga kan dessa ljudkällor minskas genom att bygga olika typer 

av bullerdämpande konstruktioner som t.ex. bullerskärmar, bullertunnlar eller en 

överdäckning. Av dessa alternativ är överdäckning det mest fördelaktiga valet sett ur 

bullersynpunkt eftersom bullret kapslas in helt vilket leder till att bullerdämpningen blir stor. 

Nackdelen med konstruktionen är att det kan skapas en ljudutbredning vid 

tunnelmynningarna (Länsstyrelsen i Stockholms län 2012) samt att oljud kan komma från 

eventuella fläktsystem. 

Dessutom finns det ett s.k. stomljud som kan fortplanta sig i överdäckningen upp till 

byggnader ovanpå konstruktionen. Det innebär att marken vibrerar av t.ex. tågtrafik som 

sedan i sin tur sätter konstruktionen i gungning och avger ett ljud (Trafikverket 2011c). 

Vibrationernas storlek och utbredning beror främst på tågets storlek och hastighet, 

banvallens uppbyggnad samt omgivande markens jordegenskaper. Dessa vibrationer kan 

dessutom ha en accelererande effekt på byggnaders åldrande samt eventuellt bidra till 

sprickor och sättningar. Vibrationerna kan motverkas med hjälp av vibrationsdämpande 

material som i sin tur även motverkar uppkomsten av stomljud.  

Tabell 2 visar vilka riktvärden som inte bör överskridas när det gäller tågbuller vid 

nybyggnation eller ombyggnad av trafikinfrastruktur: 

Tabell 2: Värden hämtade från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2013) 

Riktvärden för buller 
(Permanentbostäder, 
fritidsbostäder och 
vårdlokaler) 

Ekvivalent ljudnivå 
(dB(A)) 

Maximal ljudnivå 
(dB(A)) 

Inomhus 30 45 (nattetid 22-06) 
Utomhus 55 70 (uteplats vid fasad) 
 

Dessa värden skall efterföljas så långt som det är möjligt för att skapa eller behålla en 

attraktiv miljö. Ekvivalent ljudnivå är ett mått på bullrets medelvärde över ett dygn medan 

den maximala bullernivån är ett mått på den högsta bullernivån som uppnås (t.ex. när ett tåg 

passerar). 

I Stockholm har Länsstyrelsen tagit fram en rapport om hur riktvärdena ska tillämpas. 

Rapportens syfte är att skapa samsyn och möjligheten att genomföra avstegfall vid behov. I 

vissa fall kan det motiveras att bygga bostäder fast riktvärdena överskrids och det är då 

avstegsfall tillämpas (A och B). Vid avstegsfall A ska hälften av rummen i samtliga lägenheter 

ha tillgång till en tyst sida med betydligt lägre nivåer än 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

utomhus. Avstegsfall B innebär att hälften av rummen i samtliga lägenheter ska ha tillgång 

till en tyst sida på högst 55 dB(A) (Stockholms stad 2009b). 
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3.5 Konstruktionskrav 
Det finns ett flertal aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid utformningen och 

konstruktionen av en överdäckning. De aspekter som styr mest är om bebyggelse ska finnas 

ovanpå överdäckningens yta, hur lång den trafikerade sträckan är som ska överdäckas och 

vilken typ av trafik som trafikerar konstruktionen (Länsstyrelsen i Stockholms län 2012).  

Vid bebyggelse på överdäckningens yta måste konstruktionen klara av att bära upp laster 

från dessa så att de inte förs ner på tunneltaket. Konstruktionen måste dessutom klara av 

laster från urspårningar och krockar utan att förlora sin bärighet. Typen av trafik som 

trafikerar konstruktionen är den viktigaste aspekten sett ur risksynpunkt. Faktorer som styr 

denna risk är mängden farligt gods och risken för köbildning (Lidingö 2011). Detta innebär 

att konstruktionen måste dimensioneras för att hantera explosioner och brand utan att 

förstöras samt motverka att byggnader ovanför överdäckningen inte skadas. Skydd monteras 

på betongväggarna för att minska risken för spjälkning vid brand. Spjälkning innebär att 

betongen sprängs bort som leder till att armeringen utsätts för en temperaturhöjning. Detta 

leder i sin tur till att bärförmågan försämras vilket innebär att det finns risk för en kollaps. 

Längden på överdäckningen påverkar vilka lagar som skall följas. Om överdäckningen 

klassificeras som en bro finns det inga direkta krav på säkerhetstekniska installationer. Dock 

krävs då en områdesbeskrivning för området. Ju längre överdäckningen är desto hårdare blir 

regelverken på vilka lagar och föreskrifter som måste följas. Dessutom är det olika 

tröskellängder på när lagarna börjar ta laga kraft beroende på om det är en järnväg eller 

bilväg som ska överdäckas. Lagarna skärper kraven på säkerhetsåtgärder i tunneln. 

3.6 Utrymme 
Förutsättningarna för överdäckningens invändiga utformning och utseende beror på typen av 

trafik som skall passera. De föreskrifter och riktvärden som skall följas är detsamma som 

gäller för utformning av en väg- och järnvägstunnel. Detsamma gäller även för tekniska 

funktioner i konstruktionen som t.ex. ventilation och elinstallationer. Enligt Rydén3 skall 

riktlinjer för minimått som gäller för en väg-och järnvägstunnel även användas vid en 

överdäckning. Tabell 3 och 4 visar minimimått för den invändiga höjden i överdäckningen 

över järnvägsspår och bilväg. 

 

 

 

 

                                                        

3 Claes-Göran Rydén Projektledare Trafikverket, telefonsamtal den 13 maj 2013 
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Tabell 3: Minsta invändiga mått under fasta konstruktionen för järnvägsspår. ”(1) Spår som inte ska 
bli elektrifierade (2) Minimimått, bedöms från fall till fall (3) Högsta tillåtna hastighet är 160 km/h” 
(Banverket 1998). 

Hastighet 
(km/h) 

För färdig konstruktion Under byggnadstiden 

Hinder kortare 
än 15 m 

Hinder längre 
än 15 m 

Hinder kortare 
än 15 m 

Hinder längre 
än 15 m 

> 100 5,9 (5,3)1) 6,1 (5,5)1) 5,5 5,7 
100-160 6,0 6,2 5,6 5,8 
161-200 6,1 6,3 3) 3) 
<200 6,5 6,52) 3) 3) 
 

Vid val av tunnelns höjd ska det även tas hänsyn till eventuella framtida hastighetshöjningar 

och spårändringar. Dispens kan sökas om dessa föreskrifter inte kan uppfyllas, dock så kan 

det innebära att viss trafik då inte kan passera vid den berörda platsen (Banverket 1998). 

Tabell 4: Minsta invändiga mått under fasta konstruktionen för bilväg (Vägverket 2004). 

Hindertyp Höjd (m) 
Tunnel utan takinstallationer 4,7 
Tunnel med takinstallationer 5,1 
 

Tabellens värden utgår från fordon med en dimensionerad höjd på 4,5 m. Dessutom måste 

hänsyn tas till snö och is som ligger på fordonets tak samt eventuell tjällyftning och sätts till 

ett grundvärde på 0,2 m. Områden där snö, is och tjällyftning kan antas vara större än 0,1 m 

ska höjden ökas med motsvarande mått. En lägre höjd än vad som anges i tabellen kan 

enbart accepteras om den dimensionerande höjden på fordonen är lägre än 4,5 m (Vägverket 

2002). 

3.7 Projektering 
När en överdäckning konstrueras över en väg eller järnväg betyder det även att det är i 

princip omöjligt att bredda vägen eller lägga till fler järnvägsspår i framtiden. En 

överdimensionering av överdäckningen leder till en betydligt dyrare och mer komplicerad 

lösning (Länsstyrelsen i Stockholms län 2012). Detta innebär att det är väldigt viktigt att 

genomföra en noggrann undersökning om hur trafikflödet ser ut idag och hur flödet kan se ut 

i framtiden. Det är viktigt att få med de aspekter som kan förändras i framtiden tidigt i 

projekteringen eftersom eventuella åtgärder i framtiden kan bli dyrare och inte alls lika 

slagkraftiga. Det är möjligt att skapa en överdäckning över en väg eller järnväg i de flesta 

fallen, faktum är att det i slutändan är en kostnadsfråga. 

3.8 Lagar & Regelverk 
Eftersom en överdäckning omfattar ett område med bebyggelse och någon form av 

trafikinfrastruktur är det många författningar som måste följas. En författning omfattar 

lagar, förordningar och föreskrifter som måste uppfyllas vid ett projekt. Författningen 
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hänvisar alltid till en grundförfattning som i sin tur leder till andra författningar som gäller 

vid olika moment. 

Det finns inget direkt regelverk anpassat för överdäckningar vilket innebär att man ofta utgår 

från lagar som gäller för tunnlar (Länsstyrelsen i Stockholms län 2012). En överdäckning är 

enligt Plan- och bygglagen inte en byggnad, utan klassificeras som ett byggnadsverk. Detta 

innebär att Boverkets Byggregler (BBR) inte är tillämpbara vilket innebär att det saknas ett 

regelverk för att säkra samhällets krav på säkerhet. Trafikverket har dock valt att hänvisa till 

ett avsnitt i BBR kapitel 5 via dokumentet om personsäkerhet i tunnlar i TRVK Tunnel 11. 

Enligt Vedin4 ska avsnittet ses som ett råd och bör tas hänsyn till vid projektering av en 

överdäckning.  

Tabell 5: Urval av grundförfattningar (Trafikverket 2011b) 

Grundförfattning Författningsnummer 
Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om säkerhet i vägtunnlar 

BFS 2007:11 

Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (eurokoder) 

BFS 2011:10 

Föreskrifter om transport av farligt 
gods på järnväg (RID-S) 

MSBSF 2011:2 

Förordning om säkerhet i vägtunnlar SFS 2006:421 
Transportstyrelsens föreskrifter om 
tekniska specifikationer för 
driftskompabilitet vad gäller säkerhet 
i järnvägstunnlar (TSD säkerhet i 
järnvägstunnlar) 

TSFS 2011:107 

Lag om säkerhet i vägtunnlar SFS 2006:418 
Miljöbalken SFS 1998:808 
 

Vilka författningar som måste tillämpas beror på hur lång överdäckningen är, d.v.s. om den 

klassificeras som en bro eller en tunnel. Dessutom finns det lagar som måste följas om 

överdäckningen överskrider vissa fastställda längder, t.ex. 500 m eller 1000 m. Om 

överdäckningen klassificeras som en vägtunnel och dessutom sträcker sig över 500 m måste 

vägtunnellagen följas (BFS 2007:11). Klassificeras överdäckningen som en järnvägstunnel 

och sträcker sig över 1000 m måste Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i 

järnvägstunnlar följas (TSFS 2011:107). Lagarna fokuserar på säkerheten i tunneln och 

skärper kraven på olika säkerhetsåtgärder. Det finns dock oklarheter om hur dessa 

författningar ska tolkas och tillämpas vid en överdäckning eftersom de är anpassade till broar 

och tunnlar (Länsstyrelsen i Stockholms län 2012).  

Enligt Rydén5 kan TRVK Tunnel 11 (Trafikverkets tekniska krav Tunnel 11) ses som 

heltäckande om vilka lagar och riktlinjer som ska följas om överdäckningen klassificeras som 

                                                        

4 Per Vedin Strateg bergsteknik och tunnelsäkerhet Trafikverket, telefonsamtal den 17 maj 

2013 

5 Claes-Göran Rydén Projektledare Trafikverket, telefonsamtal den 13 maj 2013 
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en tunnel. Publikationen ersatte 1 februari 2012 de tidigare tillämpbara publikationerna ATB 

Tunnel 04 och BV Tunnel. Utöver TRVK Tunnel 11 ska även TRVR Tunnel 11 (Trafikverkets 

tekniska råd Tunnel 11) tillämpas som innehåller råd från Trafikverket om hur tunnlar ska 

dimensioneras och utformas. Om överdäckningen klassificeras som en bro skall lämpliga 

krav från TRVK Bro 11 (Trafikverkets tekniska krav Bro 11) och TRVR Bro 11 (Trafikverkets 

tekniska råd Bro 11) utnyttjas samt vägtunnellagar som gäller för kortare överdäckningar 

tillämpas. 

Tabell 6,7 och 8 är ett urval av de viktigaste publikationerna som innehåller 

myndighetsföreskrifter och ska följas i så stor utsträckning som möjligt (Trafikverket 

(2011b)). 

Tabell 6: Urval av publikationer från Trafikverket (Trafikverket 2011b) 

Trafikverket Publikationsnummer 
TRVK Tunnel  TRVK Tunnel 11 (2011:087) 
TRVR Tunnel TRVR Tunnel 11 (2011:088) 
TRVK Bro TRVK Bro 11 (2011:085) 
 

Publikationerna i Tabell 6 beskriver vilka krav som gäller vid projektering, konstruktion, 

nybyggnation och förbättring av tunnlar och broar. Dessa publikationer är inga lagar eller 

förordningar men ska dock ses som riktlinjer för hur processen ska genomföras 

(Länsstyrelsen i Stockholms län 2012). 

Tabell 7: Urval av publikationer från Vägverket (Trafikverket 2011b) 

Vägverket Publikationsnummer 
Vägar och gators utformning (VGU) 2004:80 
Mark och vattenaspekter i miljökonsekvensbeskrivning för 
vägar (MKB-GEO) 

1996:72 

 

Föreskrifter i Tabell 7 anger övergripande krav och råd för utformning av vägar och gator. 
Reglerna i VGU (Vägar och gators utformning) är obligatoriska att användas inom 
Trafikverket och frivilligt för kommuner. I VGU finns det föreskrifter om t.ex. krav om 
minsta invändiga höjd i vägtunneln (Vägverket 2004). 

Tabell 8: Urval av publikationer från Banverket (Trafikverket 2011b) 

Banverket Publikationsnummer 
Fritt utrymme utmed banan BVF 586.20 (1998) 
Personsäkerhet i järnvägstunnlar BVH 585.30 (2007) 
Elkraftsanläggningar, elutrustningar i 
tunnlar 

BVS 543.11810 (2011) 

 

Riktlinjerna och föreskrifterna i Tabell 8 beskriver krav och råd för hur utformningen av 

järnvägar ska utföras. Föreskriften om fritt utrymme utmed banan anger bl.a. krav för minsta 

invändiga mått i järnvägstunnlar (Banverket 1998). 
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Trafikverket har ambitionen att skriva om TRVK Tunnel 11 i framtiden så att den omfattar 

alla överdäckningar oavsett vilken längd den har. Enligt Rydén6 är det i nuläget hårdare krav 

på en överdäckning som är 110 m (tunnel) lång jämfört med en på 90 m (Bro) trots att de i 

princip dimensioneras för att klara av likvärdiga laster.  

3.9  Kostnadsaspekter 
Generellt är en överdäckning ett kostsamt alternativ om man jämför med andra åtgärder som 

kan göras för att eliminera samhällsproblem. För att eliminera buller kan bullerplank sättas 

upp som är ett betydligt billigare alternativ eller bygga broar och viadukter för att bygga bort 

barriärer. Det är dock en annan fråga om det gäller att bygga bort barriärer visuellt och 

försköna områden eller frigöra mark. 

En grov uppskattning på vad en överdäckning kostar är framtagen av Trafikverket. Enligt 

Trafikverkets seminarium (Trafikverket 2013a) kostar en överdäckning på befintligt 

markplan ca 40-50 tkr/m2 och under befintligt markplan ca 50-60 tkr/m2. 

Vid en överdäckning bör en samhällsekonomisk analys genomföras för att få en uppskattning 

i det totala värdet. En samhällsekonomisk analys beräknar det samlade nettovärdet av alla 

ekonomiska effekter för medborgarna i samhället (eller för ett avgränsat område). Den metod 

som används för att göra en samhällsekonomisk kalkyl är CBA (Cost Benefit Analysis). Denna 

metod går ut på att summera de nyttor som genereras som sedan ställs mot investerings-

kostnaden, resultatet blir en nettonuvärdeskvot som förkortas till NNK (Banverket 2008). 

NNK ger ett mått på hur mycket nytta som fås tillbaka på varje investerad krona. En 

samhällsekonomisk kalkyl räcker oftast inte att beskriva alla effekter som ett projekt har på 

samhället. Vissa effekter är svåra att kvantifiera eller värdera i pengar och därför komplette-

ras kalkylen med en ”Samlad effektbedömning”. Denna beskrivs med kvalitativa termer på 

ett samlat och strukturerat sätt. Exploateringseffekter som uppstår när mark frigörs då en 

tunnel eller en överdäckning byggs skall ingå i CBA. Minskade störningar på omgivningen i 

form av buller och avgaser ingår också. Vid en samhällsekonomisk analys på en överdäckning 

är det viktigt att uppmärksamma exploaterings- och stadsbyggnadseffekter som uppstår samt 

den minskade barriäreffekten som upplevs av människor i närområdet (Länsstyrelsen i 

Stockholms län 2012). 

3.9.1 Samhällsekonomisk analys av Mälarbanan 

Här följer ett exempel på en genomförd samhällsekonomisk analys som är gjord för en 

överdäckning vid Sundbyberg. 

                                                        

6 Claes-Göran Rydén Projektledare Trafikverket, telefonsamtal den 13 maj 2013 
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Under mars månad 2013 blev det klart om medfinansiering av Mälarbanan under 

Sundbyberg. Enligt Trafikverket (Trafikverket 2013b) gjordes en överenskommelse mellan 

Trafikverket och Sundbybergs stad som gör det möjligt att bygga ut Mälarbanan till fyra spår 

och genomföra en överdäckning av järnvägen vid Sundbybergs station. 

I en järnvägsutredning från Mälarbanan, delen Tomteboda-Kallhäll, studerades olika 

utbyggnadsalternativ för Mälarbanan. Genom Sundbyberg station studeras två alternativ 

nämligen utbyggnad på ytläge eller bygga en tunnel/överdäckning. Investeringskostnaden för 

alternativet med ytläge är 6,7 mdr och för tunnel 10,6 mdr. Nettonuvärdet mellan 

alternativen är 3,7 mdr. Detta medför att det måste skapas ett mervärde på 3,7 mdr för att få 

det samhällsekonomiskt lönsamt. Nettonuvärdeskvoten för ytläget är -0,15 och -0,47 för 

tunnelalternativet. För tunnelalternativet medför det att varje investerad krona ger 53 öre 

tillbaka i nytta. De effekter som inte ingår i denna samhällsekonomiska kalkyl 

(nettonuvärdeskvoten) är bl.a. exploateringseffekter, intrångseffekter och buller. Men de är 

medtagna i den samhällsekonomiska analysen. Det är svårt att avgöra vilket alternativ som är 

bäst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Störst samhällsekonomisk nytta fås av 

tunnelalternativet. För att tunnelalternativet ska föredras måste de effekter såsom förändrad 

stadsbild, kulturella aspekter, minskade barriäreffekter och minskat buller bedömas vara värt 

3,7 mdr över kalkylperioden (Banverket 2008). 

3.10  Internationella exempel 
Ur ett internationellt perspektiv finns det många fall där en överdäckning har konstruerats. 

Eftersom överdäckning är ett storstadsfenomen används de i en större utsträckning 

internationellt sett. Det finns dock ingen internationell definition för överdäckning vilket 

betyder att det heller inte finns någon direkt översättning till engelska. Dessutom saknas det 

en internationell standard för hur en överdäckning skall genomföras (Länsstyrelsen i 

Stockholms län 2012). Enligt Rydén7 kan det eventuellt förklaras genom att en överdäckning 

och tunnel tolkas som två likadana konstruktioner i andra länder, att en överdäckning enbart 

tolkas som ett specialfall av en tunnel. 

Trafikverket har i ett seminarium om överdäckningar av trafikleder genomfört en utredning 

för att undersöka hur överdäckningar har genomförts i Europa. Ett viktigt kriterium är att 

myndighetsutövningen i landet där överdäckningen finns är jämförbar med Sverige. 

Utredningen visar att överdäckningar har använts i 85 fall fördelat på 6 länder; Norge, 

Finland, Danmark, Tyskland, Österrike och Schweiz. I samtliga av dessa länder finns en 

överdäckning i huvudstaden. Dessutom framkommer det i minnesanteckningarna från 

seminariet att en överdäckning ur ett internationellt perspektiv framförallt används för att 

skapa fria ytor och inte för bebyggelse (Trafikverket 2013a). 

                                                        

7 Claes-Göran Rydén Projektledare Trafikverket, telefonsamtal den 13 maj 2013 
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3.10.1 New York – Manhattan West 

New York är en växande stad och det finns ett stort behov av ny exploaterbar mark för att 

kunna hantera den stora efterfrågan på arbeten och bostäder (New York City, Department of 

City Planning 2005). Detta innebär att överdäckningar är ett utmärkt sätt för att utnyttja 

marken till fullo. Dessutom ger det möjligheten att försköna staden och bygga bort barriärer. 

New York startade i slutet på 2012 ett projekt, Manhattan West, med avsikten att utveckla 

staden och öka tillgängligheten. I området, Manhattan, ska järnvägsspår överdäckas mellan 

West 31th Street och West 33rd Street. På överdäckningens ovansida skapas en blandad 

bebyggelse genom att en park anläggs och tre skyskrapor byggs delvist på konstruktionen och 

berggrunden (Brookfield Multiplex 2013). Två av dessa skyskrapor blir 62 våningar höga 

varav den ena blir en av stadens högsta byggnader (Skyscraper Source Media 2013). Detta 

innebär att ett nytt riktmärke skapas i staden efter färdigställandet. 

 

Figur 3: Gestaltning Manhattan West (Brookfield 2013c) 

Enligt ett pressmeddelande (Brookfield 2013a) ställs projektet inför ett stort problem, 

tågtrafiken måste flyta på som vanligt under tiden som överdäckningen konstrueras. Detta 

påverkar valet av metod och en flexibel lösning har valts. Metoden går ut på att en kran 

monteras på en tillfällig plattform och sätter ihop 56 betongsegmentbitar som sedan 

monteras ihop till en betongenhet. Proceduren fortsätter sedan, se Figur 4, tills det är 16 

betongenheter bredvid varandra som skapar en överdäckning över järnvägsspåren 

(Brookfield Multiplex 2013). 
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Figur 4: Gestaltning på hur betongenheterna monteras fast (Brookfield 2013b) 

Kostnaden för enbart överdäckningen har beräknats till runt 680 miljoner dollar 

motsvarande ca 4,4 miljarder SEK och kostnaden för hela projektet har beräknats till ca 28,5 

miljarder SEK omräknat utifrån valutakursen vid 2013-09-18 (Brookfield 2013a). 

3.10.2 New York – Hudson Yards 

Precis intill projektet Manhattan West startade ytterligare ett projekt i slutet av 2012 där en 

bangård för tåg, Hudson Yards, ska överdäckas (se Figur 5). Planerna uppstod efter att New 

York förlorade budet om att anordna sommar-OS 2012. Att staden förlorade budet kan vara 

det bästa som har hänt staden. Istället för arenor som dominerar stadsbilden och eventuellt 

inte används efter mästerskapet utvecklas staden med en överdäckning och ett nytt område 

med bebyggelse växer fram och gör stadsdelen mer tillgänglig (Bagli 2011). 

 

Figur 5: Hudson Yards i nuläget (Hudson Yards Development Corporation 2013) 

Viktiga mål som måste uppfyllas är att nya arbetsplatser, bostäder, öppna ytor och parker ska 

skapas samt öka tillgängligheten. Dessutom eftersträvas en blandad bebyggelse i området. 

Fem st. skyskrapor konstrueras i området där en av dessa blir en av stadens högsta 

byggnader med sina 75 våningar (Skyscraper Source Media 2013). Efter projektets 
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färdigställande beräknas ca 30,000 arbeten skapas och 10,000 bostäder bli tillgängliga 

(Hudson Yards 2013). 

 

Figur 6: Gestaltning Hudson Yards (Hudson Yards Development Corporation 2009) 

3.10.3  Kollapsad överdäckning utanför London – Gerrards Cross Tunnel 

I England finns det ett projekt, Gerrards Cross Tunnel, beläget nordväst om London, där en 

del på 30 m av överdäckningen, se Figur 7, kollapsade under byggnadsfasen 30 juni 2005 

(Mylius 2005). Syftet med projektet var att två järnvägsspår skulle överdäckas och därefter 

bygga en stor matbutik med tillhörande parkering över konstruktionen. 

 

Figur 7: Kollapsad del av överdäckningen vid Gerrards Cross Tunnel (Stretton 2005) 

Anledningen till kollapsen är oklar men det finns en teori om att konstruktionen var för svag. 

Konstruktionen bestod av två meter breda prefabricerade betongelement med formen av en 

halvbåge. Betongelementen monterades ihop och sammankopplades i toppen av 
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konstruktionen där enheterna möttes och bildade till slut en tunnel över spåren. Därefter 

täcktes tunneln över med fyllnadsmaterial. Det finns misstankar om att metoden som 

användes för att täcka över tunneln har genomförts på ett felaktigt sätt. Fördelningen av 

fyllnadsmaterialet var ojämn och en stor mängd lades direkt ovanför konstruktionen istället 

för att fördelas ut till sidorna. Detta innebar att det blev en obalans i viktfördelningen och 

belastningen på konstruktionens mittdel blev alldeles för stor (Mylius 2005). 

Projektet återupptogs två år senare med en ny entreprenör som fick ansvaret att slutföra 

konstruktionen (NCE Editoral 2010). Efter att den gamla konstruktionen kollapsade 

uppfördes en ny beständigare konstruktion. Den gamla prefabricerade konstruktionen 

utnyttjades som en permanent form för en ny platsgjuten konstruktion. Dessutom gjordes 

reducerade åtgärder för att minska belastningen på konstruktionen. Tunneln pålades på 

sidorna och ett lättare fyllningsmaterial användes för att täcka över konstruktionen (NCE 

Editoral 2010).  
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4 RESULTAT 

4.1 Fallstudier 
Tre överdäckningsprojekt är valda för fallstudierna. Dessa har olika skillnader inbördes, i 

avsikt att ge en helhetssyn och en bättre kvalitativ analys, då alla byggprojekt har unika 

förutsättningar. Projekten ligger alla tre i Stockholms län och finns redovisade i Figur 8. 

Fallstudierna är baserade på kvalitativa arkivanalyser samt kvalitativa intervjuer och ska ge 

djupare kunskaper om överdäckning. 

 

Figur 8: Geografisk placering av fallstudieprojekten (Egenkomponerad figur baserad på Eniro) 

4.1.1 Arkivanalys 

Arkivanalyserna är baserade på detaljplaner som innehåller miljökonsekvensbeskrivningar, 

planförslag, genomförandebeskrivning och gestaltningsprogram. Men även olika väsentliga 

utredningar knutna till dessa planer som behandlar buller samt risk- och säkerhetsaspekter. 

Då arkivanalyserna ska ge kunskaper för att hjälpa Västerås stad med information inför 

kommande planarbete är det naturligt att utgå ifrån detaljplaner med diverse utredningar. 

Arkivanalyserna är kvalitativa och medför till att det finns många dokument och utredningar 

att studera. Först genomförs en sammanställning av de olika projekten baserade på nämnda 

Hagastaden – 
Norra Station 

Rinkebyterrassen 

Väg 268 
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handlingar för att ge grundlig information om projekten för förståelse och insikt samt även 

underlätta en fördjupning av problematiken. Sökta nyckelord/nyckelmeningar finns 

sammanställda i Bilaga A och är ett underlag till analysen. 

4.1.1.1 Rinkebyterrassen 

Rinkebyterrassen ingår i Stockholms stads långsiktiga investering på förnyelse av 

stadsdelarna i Järva och benämns Järvalyftet. Några utvecklingsteman som finns redovisade 

i Vision Järva 2030 och som är relevanta för Rinkebyterrassen är följande: 

• Bygga nytt i strategiska lägen 

• Utveckla de centrala stråken 

• Länka samman stadsdelarna 

 

Figur 9: Illustrationsplan Rinkebyterrassen (Stockholm stad 2012a) 

Idag är Rinkeby avskilt ifrån Järvafältet som är ett omtyckt naturområde i Järva. Den 

befintliga bebyggelsen invid E18 upplevs som en mur och motorvägen som en barriär. Med 

hjälp av överdäckningen av E18, Rinkebyterrassen, ska en brygga skapas till Järvafältet och 

stadsdelen Kista. Järvafältet är beläget ovanför Rinkebyterrassen i Figur 9. Kista ligger på 

andra sidan om Järvafältet och avståndet över fältet är 500 m. Terrassen ska även bidra till 

en förstärkt identitet och skapar en port in till Rinkeby. Detta projekt är tillsammans med 

Rinkebystråket ett unikt förnyelseprojekt av ett miljonprogramområde. Rinkebystråket ska 

skapa promenadstråk från Rinkeby centrum ner mot överdäckningen och Järvafältet 

(Stockholm stad 2012c). Ansvarsfördelningen vid Rinkebyterrassen är uppdelad enligt Figur 

10.  
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Figur 10: Ansvarsfördelning - Egenkomponerad figur baserad på text från Stockholms stad 
(Stockholms stad 2012a). 

Planförslaget 

Med hjälp av en 300 m lång överdäckning över E18 bryts barriären mot Järvafältet. Längs 

med överdäckningen ska tolv flerbostadshus byggas med totalt 350 bostäder. I dessa 

flerbostadshus ska möjligheten att utnyttja lokaler finnas vid bottenvåningarna. 

Flerbostadshusen placeras så att det främjar genomsikt och utblick över Järvafältet. 

Bostadshusen byggs som punkthus med sex våningar. Invid Rinkebystråkets förlängning 

förhöjs husen till åtta våningar för att rama in platsen. Vid kopplingen till Järvafältet byggs 

ett 16 våningar högt hus vilket kan ses i Figur 11. Byggherrens avsikt är att hyresrätter och 

bostadsrätter ska fördelas jämt i området. På tunneltaket planeras en park som har en lätt 

oval form och är cirka 250 meter lång och 30 meter bred. Vid tunnelmynningarna placeras 

parkeringshus i fyra våningar med 240-290 parkeringsplatser. Parkeringshusens gestaltning 

är viktig för gårdsmiljön och för de bilister som passerar via överdäckningen. Vid torgets 

förlängning mot Järvafältet föreslås en utsiktsplats som är kopplad till naturområdet med en 

”pendente”, lutande väg. Utsiktsplatsen och ”pendenten” finns illustrerad i Figur 11 

(Stockholm stad 2012b). 
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Figur 11: Gestaltning Rinkebyterrassen (Stockholms stad 2012a). 

Risk och säkerhet 

På E18 transporteras farligt gods och detta innebär förhöjda risker invid och på överdäck-

ningen. Riskanalys för Rinkeby har tagits fram av Faveo Projektledning (Faveo Projektled-

ning 2011) som analyserar risker med bebyggelse invid överdäckningen. På E18 transpor-

teras ämnen inom alla ADR-klasser d.v.s. klass 1-9 (förutom radioaktiva ämnen). De klasser 

som anses ge för hög olycksrisk och som studerades vidare är ADR-klass 1-3 och klass 5.  

Generellt sett medför en överdäckning att risknivån minskar för befintlig bebyggelse men den 

ökar för trafikanter inne i överdäckningen. Utmed tunnelmynningarna ökar risken för de 

som vistas på och intill överdäckningen. Det är i huvudsak olyckor som leder till explosion 

som medför omfattande skador på byggnader. Riskvärderingen visar att riskreducerande 

åtgärder ska göras vid bebyggelse vid överdäckning (Faveo Projektledning 2011). 

De riskreducerande åtgärder som föreslås från riskanalysen (Faveo Projektledning 2011) för 

att uppnå en rimlig risknivå är följande: 

• Öka fyllningen med 1 meter på tunnelkonstruktionen. Denna åtgärd är baserat på en 
meter tjock betongkonstruktion och ska motverka uppkast av betongdelar vid 
explosion. 

• Bostadsbebyggelse och annan stadigvarande vistelse ska byggas med fristående 
bärande system. 

• Byggnader utförs med en rasdämpande konstruktion mellan intervallet 2-8 meter 
ifrån tunnelväggen. En rasdämpad byggnad är en byggnad med krav på stommen 
såsom god sammanhållning, deformationsförmåga och att stommen klarar av lasten 
fast att bortfall sker på vissa bärande element. 

• Bostäders grundläggning bör vara minst 2 meter från tunnelväggen. 
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• Inom 20 meter från mynningarna skall inga byggnader med stadigvarande vistelse 
finnas. Parkeringsgarage, förråd eller andra ej personintensiva verksamheter är 
tillåtet. 

• Brandteknisk byggnadsklass Br 3, enlig BBR, skall följas vid utförandet av fasader på 
parkeringshuset som placeras vid tunnelmynningen. 

• Inom 20 meter från tunnelmynningen skall fönster i fasader vara brandklassad eller 
laminerat. Detta för att motverka skador från glassplitter eller värmestrålning. 

• Personintensiva verksamheter anses ej lämpligt att anlägga på tunneltaket. 
Verksamheter som troligen kan förläggas där är lokalgata, parkeringar, bollplan, park, 
tvättstuga m.m. 

• Området mellan bostadshusen ska utformas med ”fria gator” för att minska eventuell 
infallande tryck från en explosion. 

• Ett motfyllt utrymme bör finnas mellan tunnelvägg och byggnaders väggar under 
mark. 

Buller 

Riktvärden för buller som riksdagen har beslutat för nybyggnation av bostäder ska följas, se 

även tabell 2. I MKB för E18 (Sweco VBB 2004) framkommer det att vägtrafikbuller 

överstiger 70 dB ekvivalentnivå intill E18. De intilliggande bostäderna vid Rinkeby var 

ljudnivån tidigare mellan 66-70 dB ekvivalentnivå vid fasaderna. För att minska 

bullerspridningen byggs skärmar alternativt vallar efter E18 och överdäckningen bidrar till 

lokala sänkningar av bullernivåer. I Rinkeby medför dessa åtgärder en genomsnittlig 

sänkning av bullernivåer med 5 dB ekvivalentnivå på samtliga våningsplan (Sweco VBB 

2004). 

Rinkebyterrassen utsätts för trafikbuller från E18 och Hjulstavägen. Trafikuppgifter har 

hämtats från Trafikverket och Stockholm stad. På E18 beräknas trafiken till 57000 

fordon/årsmedeldygn och 10 % av detta är tung trafik. Trafiken på Hjulstavägen beräknas till 

5000 fordon/årsmedeldygn och 5 % av detta är tung trafik. Hastigheten på E18 är 70 km/h 

och på Hjulstavägen 50 km/h. På Hjulstavägen föreslås hastigheten sänkas till 30 km/h för 

att minska bullernivåerna. För att minska bullernivån från E18 och uppnå god utemiljö på 

terrassen byggs parkeringshus vid tunnelmynningarna. Bostadsfasaderna närmast 

tunnelmynningarna får ljudnivåer på över 55 dB på samtliga våningsplan. Fasaderna längs 

med Hjulstavägen får över 55 dB ekvivalent ljudnivå. Med hjälp av en passande 

lägenhetsplanlösning kan 70 % av lägenheterna få högst 55 dB ekvivalent ljudnivå utanför 

samtliga rum vid fasaden. De andra lägenheterna d.v.s. 30 % får högst 55 dB ekvivalent 

ljudnivå utanför hälften av rummen. Ett avstegsfall från riktvärdena har därmed gjort för 

vissa rum i 30 % av lägenheterna. I detaljplanen bedöms bulleraspekten som måttligt negativ 

för att avstegsfall var tvungen att tillämpas. Bostadsgårdarna får en ekvivalent ljudnivå på 

högst 55 dB och gemensamma uteplatser får en maximalnivå på högst 70 dB. Stomljudsnivån 

i bostäder på överdäckningen blir lägre än 30 dB och medför därmed inga negativa 

konsekvenser (Stockholm stad 2012b). 
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Stads- och landskapsbild 

Som tidigare nämnt utgör bebyggelsen i Rinkeby en tydlig gräns mot E18 och Järvafältet. 

Bebyggelsen uppfattas som kraftfulla byggnader från omkringliggande områden enligt 

stadsidealen från 1960-talet. Stadsbilden förändras från Järvafältet men bara på en 300 m 

lång sträcka där överdäckningen finns. Den tydliga stadsgränsen mot Järvafältet försvinner 

och tillgängligheten till Järvafältet ökar för de boende i Rinkeby. Enligt detaljplanen bedöms 

konsekvenserna för stads- och landskapsbilden som små negativt. Denna bedömning ges fast 

att förändringen är stor lokalt. 

4.1.1.2 Väg 268, Vallentuna 

Väg 268 är belägen vid Vallentuna kommun och hade förr en korsning som förbinder 

Vallentunas tätort med Stockholmsvägen (se Figur 12). Framkomligheten var dock inte på en 

tillfredställande nivå. Det fanns dessutom en järnväg på marknivå som p.g.a. nedfällda 

bommar bromsade upp trafiken ytterligare. Utöver begränsad framkomlighet ledde detta 

även till en högre olycksrisk. 

 

Figur 12: Karta över vägnät för väg 268 vid Vallentuna (Figur hämtad från Eniro) 

Detta mynnade ut i att Vallentuna kommun tillsammans med Trafikverket och SL arbetade 

med ett infrastrukturprojekt med en samverkande lösning för både väg 268 och järnvägen. 

Det huvudsakliga syftet med projektet var att öka trafiksäkerheten och förbättra 

framkomligheten. Utöver dessa faktorer lyfts även aspekter som att öka tillgängligheten, 

minska bullerstörningar och försköning av området fram. Ett mål var också att bryta 

barriären som väg 268 skapade mellan en historiskt värdefull kyrka och Vallentuna centrum. 

Med hjälp av en överdäckning sätter kyrkan ännu mer prägel på området efter 

färdigställandet och ses som ett viktigt delmål att uppfylla. Projektets byggstart var i juni 

2010 och beräknas bli klart vid årsskiftet vid 2013/2014 (Vägverket Region Stockholm & 

Vallentuna kommun 2008b). Ansvarsfördelningen vid projektet, väg 268, är uppdelad enligt 

Figur 13. 
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Figur 13: Ansvarsfördelningen för projektet, väg 268, egenkomponerad figur (Trafikverket 2013d och 
Vägverket Region Stockholm & Vallentuna kommun 2008a) 

Planförslaget 

Beslutet om att genomföra projektet innebar att både väg- och järnvägstrafik blir berörda. De 

huvudsakliga åtgärderna vid ombyggnationen omfattar en järnvägsbro, överdäckning, 

cirkulationsplatser och ombyggnationer av vägar. Järnvägen som stoppade upp trafiken lyfts 

upp och anläggs på en bro och korsningen byggs om till en rondell. Väg 268 som skapade en 

barriär mellan Vallentuna centrum och kyrkan blir överdäckad med stödmurar. Dessutom 

ska anslutande vägar till rondellen vid väg 268 byggas om (Figur 14).  

 

Figur 14: Illustrationsbild för väg 268 vid Vallentuna (Trafikverket 2010). 

Vägen under överdäckningen (Figur 14), en sträcka på cirka 300 m, har sänkts ner för att 

kunna genomföra överdäckningen. Tidigare gick vägen på en bergkulle där överdäckningen 

är placerad. Bergkullen sprängs bort och leder till en maximal sänkning av vägen på runt 5 m. 

Denna lösning innebär att det inte blir någon höjdskillnad i passagen mellan Vallentuna 
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centrum och kyrkan jämfört med tidigare. Överdäckningen blir 99 m lång och får liknande 

karaktärsdrag som en tunnel. Konstruktionen får en utformning som gör att känslan en 

trafikant får av att åka under överdäckningen är att det känns öppet. Konstruktionens inre 

bredd är 14 m och dess väggar lutar utåt med 7 grader vilket ska förstärka den visuella bilden 

av öppenhet. Vid överdäckningens båda ändar byggs stödmurar som förskönar 

konstruktionen visuellt sett. Med hjälp av överdäckningen ska därefter en passage anläggas 

på ovansidan för gående och cyklister samt grönytor planteras (Vägverket Region Stockholm 

& Vallentuna kommun 2008a). 

Risk och säkerhet 

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut rekommendationer som avser säkerhetsåtgärder 

avseende farligt gods på väg som påverkar omgivande miljö och bebyggelse. Rekommende-

rade säkerhetsavstånd för bebyggelse av byggnader intill en transportled med farligt gods i 

Stockholm (Länsstyrelsen i Stockholms län 2000) är: 

”Vägar med transporter av farligt gods 

• 25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden. 
• Tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter från vägkant bör undvikas. 
• Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamheter närmare än 75 

meter från vägkant bör undvikas. 
 
Järnvägar  

• 25 meter närmast järnvägen bör lämnas byggnadsfritt  
• Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 meter från spårkant bör undvikas. 
• Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter närmare än 50 

meter från spårkant bör undvikas ”. 

Väg 268 är en primär väg för farligt gods mellan Upplands-Väsby till väg 264 och 

sammanlänkar två europavägar med varandra, E18 och E4 (se Figur 12). Det finns dessutom 

en sekundär väg som ansluter till väg 268, Lindholmsvägen. En nyanlagd primär vägled, 

Norrortsleden, ansluter till väg 268 och kommer med stor sannolikhet i framtiden ta över 

transporter av farligt gods från en del av väg 268. Vallentuna kommun försöker att få en del 

av den primära vägen omklassad till en sekundär väg för att minska mängden farligt gods 

som transporteras förbi Vallentuna centrum. Detta skulle även i sin tur innebära att risken 

för olyckor med farligt gods inblandat skulle minska i framtiden. Dessutom minskar risken 

ytterligare när järnvägsspåren lyfts upp till en bro och inte längre är i samma markplan som 

bilvägen. Upplyftandet av järnvägsspåren bidrar dessutom till att räddningstjänsten inte blir 

blockerad av en eventuell nedfällning av bommar vid utryckning. Däremot kommer mängden 

farligt gods som passerar vägen antagligen inte att minska såvida inte kommunen lyckas 

klassificera om vägen. 

Mängden och typen av farligt gods som transporteras förbi Vallentuna centrum är okänt 

enligt MKB (Vägverket Region Stockholm & Vallentuna kommun 2008b). Det finns två 

bensinstationer, en gastillverkare och en spraytillverkare som hanterar farligt gods i området. 

Det finns inga bostäder som ligger närmare vägen än 25 m vilket uppfyller Länsstyrelsens 

krav på rekommenderade säkerhetsavstånd (Vägverket Region Stockholm & Vallentuna 

kommun 2008b). 



 

30 

Buller 

Boende i omgivningen utsätts av buller huvudsakligen från fordon som trafikerar väg 268 

och järnvägen. Enligt MKB för väg 268, Vallentuna (Vägverket Region Stockholm & 

Vallentuna kommun 2008b), utsätts de omgivande fastigheterna för ekvivalenta ljudnivåer 

mellan 53-63 dB och maximala ljudnivåer mellan 60-81 dB. Det betyder att det är stora 

skillnader i ljudnivåer beroende på vart fastigheten finns belägen i området. Bullermätningar 

har gjorts för 16 fastigheter i området för att ge en bild över hur bullernivån förändras före 

och efter projektet. Fastigheter som ligger intill den framtida överdäckningen och avsnitt där 

vägen sänkts påverkas positivt efter färdigställandet av konstruktionen. Tabell 9 visar hur 

bullernivåerna minskar sett ur både ekvivalent och maximal ljudnivå. Målet är att uppfylla 

riktvärden (Tabell 2) som gäller för nybyggnation av bostäder (Vägverket Region Stockholm 

& Vallentuna kommun 2008b). 

Tabell 9: Bullernivåer för ett urval av fastigheter som påverkas av överdäckningen (Vägverket Region 
Stockholm & Vallentuna kommun 2008b) 

Område Ekvivalent ljudnivå 
före/efter 

Maximal ljudnivå 
före/efter 

Fastighet 1 61 53 69 64 
Fastighet 2 – våning 1 56 49 64 60 
Fastighet 2 – våning 2 61 55 67 65 
 

Angivna värden för dessa 2 fastigheter, som är de enda som påverkas av överdäckningen 

(Tabell 9), överstiger inte de riktvärden som ska följas sett ur både ekvivalent och maximal 

ljudnivå. Detta innebär att inga ytterligare åtgärder krävs ur bullersynpunkt för dessa 

fastigheter. 

Tabell 10: Bullernivåer för ett urval av fastigheter utan bullerdämpande åtgärder (Vägverket Region 
Stockholm & Vallentuna kommun 2008b) 

Område Ekvivalent ljudnivå 
före/efter 

Maximal ljudnivå 
före/efter 

Fastighet 3 62 60 71 70 
Fastighet 4 61 56 71 69 
 

Tabell 10 anger bullernivåer för 2 av 14 fastigheter som inte påverkas av en bullerdämpning 

från överdäckningen. Bullermätningarna visade att alla 14 fastigheter inte klarar av att 

uppfylla riktvärden för en godkänd bullernivå vilket innebär att ytterligare åtgärder krävs. I 

första hand ska dessa fastigheter åtgärdas med bullerplank för att dämpa bullret. Vid några 

fastigheter är det inte ett lämpligt val, t.ex. våning 3 i en fastighet, där föreslås istället 

fönsteråtgärder vilket innebär att fönstren byts ut mot nyare fönster.  

Tabell 11 visar hur bullernivåerna för fastigheterna från Tabell 10 förändras efter 

bullerdämpande åtgärder. Resultatet ger en så pass stor skillnad att de riktvärden som ska 

följas nu kan uppfyllas. 
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Tabell 11: Bullernivåer för ett urval av fastigheter med bullerdämpande åtgärder (Vägverket Region 
Stockholm & Vallentuna kommun 2008b) 

Område Ekvivalent ljudnivå 
före/efter 

Maximal ljudnivå 
före/efter 

Fastighet 4 62 55 71 64 
Fastighet 5 61 52 71 61 
 

Innan projektets start trafikerade runt 14000 fordon/årsmedeldygn på den del av väg 268 

där överdäckningen konstrueras. Trafikprognoser från Vallentuna kommun visar att denna 

siffra förväntas öka kraftigt i framtiden och beräknas uppgå till runt 20000 fordon/års-

medeldygn. Idag är hastigheten på väg 268 satt till 70 km/h. Det finns planer på att denna 

hastighet i framtiden ska sänkas till 50 km/h på Ansgarsvägen (Figur 12) vilket leder till en 

sänkning av bullret från vägtrafiken och dessutom minskar risken för olycka (Vägverket 

Region Stockholm & Vallentuna kommun 2008b). 

4.1.1.3 Hagastaden – Norra länken 

Planområdet ligger mellan Karolinska sjukhusområdet och bostäderna vid norra 

Stationsgatan i Söder, se vidare Figur 15. Området omfattar en yta av ca 18 hektar. Norra 

länken (benämningen för Europavägarna E4 och E20), Värtabanan och bangårdsområdet 

inom planområdet var en betydande barriär och störningskälla. Under många år har olika 

planeringsförslag tagits fram för att försöka utnyttja området bättre. En intressentgrupp 

bestående av byggherrar och markägare tog fram en förstudie om att överdäcka området och 

förbättra stations- och vägområdet. I samband med detta arbetade Karolinska Institutet fram 

en idé om att skapa ett biovetenskapligt forskningsområde som ska vara sammanhängande 

och attraktiv, benämns även Stockholm BioScience (Stockholm stad 2009a). 

 

Figur 25: Detaljplanens gränser för Norra station (Stockholm stad 2009c) 
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Norra stationsområdet ligger i en svacka och utgör ett gränsland och en kraftig barriär 

mellan Stockholm och Solna. Eftersom planområdet ligger i en svacka underlättar detta för 

en överdäckning. Detta innebär också att det inte är nödvändigt med schaktning för att 

eliminera nivåskillnaderna (Stockholm stad 2009b). 

Ansvarsfördelningen vid Norra stationsområdet är uppdelad enligt Figur 16. 

 

Figur 16: Ansvarsfördelning - Egenkomponerad figur baserad på text av (Stockholms stad 2009a). 

Planförslaget 

Syftet med förslaget är att länka samman Stockholms innerstad med Karolinska och Solna 

genom frigörandet av ny mark med hjälp av en överdäckning av trafiklandskapet. 

Överdäckningens längd av E4/E20 är på ca 700 m. Ett ödsligt och bullrigt industrilandskap 

förvandlas till en levande stadsdel. En integrerad stadsmiljö skapas med cirka 3100 nya 

bostäder samt hotell och 300000 kvm kontor, handel och life-science. Life-science är 

forskning, utbildning och företagande inom bioteknik och kvarteren invid sjukhusområdet 

ska anpassas för detta. Denna bransch utvecklas snabbt och är i behov av en nära koppling 

till andra forskningsområden. Inom området och i närområdet finns redan en utbredd 

forskning och företagande inom life-science som Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska 

Högskolan, Stockholms universitet och Karolinska universitetssjukhuset. Den nya 

bostadsbebyggelsen byggs i två kvartersbälten som i sin tur knyter samman innerstaden med 

Karolinska, där även nya gatustråk ökar tillgängligheten. En ny park anläggs mitt i 

planområdet som i sin tur stärker sambanden med parkerna som finns runt om i området. 

Parken namnges som Norrtullsparken och är formad som ett timglas med dimensionerna 

500 m lång och 80 m bred på det bredaste stället. Kollektivtrafiken förbättras i området med 

möjlighet till en ny tunnelbanestation och förstärkning av buss och spårtrafik. Även nya 

vägnät skapas för bilar, cyklister och gående. Ett nytt centrum placeras vid Torsplan med 

stationsuppgångar från tunnelbanan. Invid Torsplan byggs ett tornpar på 140 m, benämns 

Tors Torn, som ska vara en symbol för det nya Norra Stationsområdet. Byggnaderna väster 

om Solnabron fungerar som en bullerskärm mot E4/E20 och Värtabanans tunnelmynningar. 

Gestaltningen av Norra Stationsområdet kan ses i Figur 17 (Stockholms stad 2009b). 
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Det huvudsakliga syftet med detaljplanen för Norra station är följande (Stockholms stad & 

Trafikverket 2009): 

• Utveckla en integrerad stadsmiljö 

• Stärka kopplingar mellan områden  

• Skapa god tillgänglighet och gynna en hållbar utveckling 

• Överdäckning och ombyggnad E4/E20 och Värtabanan 

• Utbyggnad av tunnelbanan 

 

Figur 17: Gestaltning Norra station samt Nya Karolinska sjukhuset (Trafikverket 2013c). 

Risk och säkerhet 

Norra Länken, E4 och E20, är en av Sveriges mest trafikerade transportleder och är klassad 

som en primär väg för farligt gods vilket innebär att alla typer av transporter av farligt gods 

har tillåtelse att trafikera sträckan i dagsläget. Det innebär att ämnen inom alla ADR-klasser 

transporteras, klass 1-9. Dock kommer en begränsning av explosionslast som får transpor-

teras sättas till en nivå på maximalt motsvarande 2 ton trotyl. Begränsningen sätts p.g.a. att 

överdäckningens konstruktion och ovanliggande bebyggelse ska klara av explosioner upp till 

maximalt 2 ton trotyl utan att kollapsa. Detta betyder att en utredning över vägnätet måste 

genomföras över vilka alternativa primära vägar som kan ta hand om transporter som 

överstiger den maximalt tillåtna mängden farligt gods. Vägen kommer dessutom att 

användas som en väg för transport av farligt gods under byggnadstiden  

Det finns dessutom en sekundär väg, Solnavägen, som ansluter vid överdäckningen. Vägen 

leder farligt gods till Solna och Karolinska Sjukhuset och transporterar huvudsakligen ämnen 

i ADR-klasserna 2 och 3. 

Mängden farligt gods som trafikerar Värtabanan är begränsat. I dagsläget transporteras 

ämnen inom ADR-klasserna 3,5,8 och 9.  



 

34 

Överdäckningen minskar risken för människor och ökar trafiksäkerheten. Växlingsrörelser 

från trafikerande fordon minskas och inverkan från väder och vind reduceras. Resultatet blir 

att risken för en olycka med farligt gods inträffar minskar jämfört med dagens situation. Vid 

en eventuell olycka skall utrymning ske genom en tvärförbindelse, dörr till tunnel i motsatt 

riktning, som är placerade 150 m mellan varandra (Stockholms stad & Trafikverket 2009). 

E4 och E20 används även som en betydelsefull utryckningsväg till och från Karolinska 

Sjukhuset vilket måste tas i beaktning gällande risker vid överdäckningen (Vägverket Region 

Stockholm 2007). 

Buller och vibrationer 

Detaljplaneområdet Norra station är utsatt för höga bullernivåer. Inom planområdet alstras i 

huvudsak buller från E4/E20 men det genereras även buller ifrån Värtabanan, Solnavägen 

och trafikplats Norrtull med flera. Inom hela området genereras det ekvivalenta ljudnivåer på 

väl över 55 dB. Vid bostäderna vid Norra Stationsgatan är den ekvivalenta ljudnivån på hela 

70 dB från vägtrafiken. Från Värtabanan ligger den ekvivalenta ljudnivån i överlag under 55 

dB. Bara på intill vissa bostäder ligger den på 55 dB ekvivalent ljudnivå och den maximala 

ljudnivån ligger på 82 dB vid bostäderna. Dessutom kommer det ske en ökning av trafiken på 

vägar och järnvägar framöver. Detta leder till ökade ljudnivåer och ljudnivåerna från 

vägtrafiken väntas öka med 2-3 dB ekvivalent ljudnivå under en 10-årsperiod. Från 

Värtabanan väntas en ökning med 2 dB. Genom att E4/E20 och Värtabanan överdäckas 

kommer bulleralstringen via luften att elimineras effektivt. Men det medför också att 

stomljud samt vibrationer kan öka. Inga vibrations- eller stomljudsstörningar har uppstått 

från Värtabanan eller E4/E20 innan projektet. En överdäckning medför att en kraftig 

bullerkälla för befintlig bebyggelse förvinner nästan helt. Men bullerutredningen, som ingår i 

MKB (Stockholms stad & Trafikverket 2009), visar att flera kvarter ovanpå överdäckningen 

utsätts för ljudnivåer över 55 dB. Därefter måste de nya bostäderna tillämpa avstegsfall vid 

planeringen d.v.s. göra avsteg från riktlinjerna för bullernivåer. I utredningen bedöms 

konsekvenserna av den nya bebyggelsen som måttlig negativa. Vid stomljud och vibrationer 

bedöms en överdäckning inte innebära några problem utan situationen kommer vara som 

innan överdäckningen. Detta förutsätter att vibrations- och stomljudsisolerande åtgärder 

görs vid banvall och vid konstruktionerna på överdäckningen (Stockholms stad & 

Trafikverket 2009). 

Stads- och landskapsbild 

Planområdet ligger i en svacka och utgör ett gränsland mellan Stockholm och Solna. 

Tillsammans med svackan och järnvägs- och vägområdet utgör dessa en fysisk samt en 

visuell barriär. Men hjälp av överdäckningen sker det totalt sett en positiv förändring då 

barriärerna försvinner och ”läker” ihop staden. Området kommer få en tät och hög 

bebyggelse som även kommer synas från höjdområden i staden samtidigt som den smälter in 

i stadens siluett. Lokalt sett sker det en stor förändring av stadsbilden. Enligt MKB anses 

förslaget ge stora och positiva konsekvenser. Detta beror främst på att trafikområdet 

försvinner (Stockholms stad & Trafikverket 2009). 
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4.1.1.4 Kvalitativ Analys 

Det framkommer att den mest betydande anledningen till att en överdäckning väljs är att 

eliminera barriärer av olika slag. Barriären har varit utgångspunkten i samtliga studerade 

projekt. Anledningen till att eliminera barriärer är att länka ihop områden eller stadsdelar. 

Andra viktiga mål är att med en överdäckning öka tillgängligheten, försköna området, 

förbättra miljöaspekterna samt skapa exploaterbar mark. Det kan anmärkas att vid samtliga 

överdäckningsprojekt har det funnits ett behov av infrastrukturåtgärder som har lagts som 

grund för överdäckningen. Infrastrukturen, barriären och överdäckningen är direkt kopplad 

med varandra. I samtliga studerade projekt har en park placerats ovanpå överdäckningen. 

Längden på överdäckningen varierar men det har i princip funnits samma behov och mål 

med projekten. 

Risk och säkerhet 

Den primära problematiken för risk och säkerhet är farliga godstransporter i synnerhet 

transport med explosivt gods som medför skador på byggnader vid explosion. Samtliga 

transportleder inom projekten är primär väg för farligt gods. Det framkommer att 

riskreducerande åtgärder måste vidtas för överdäckningsprojekten. Vid ny bebyggelse invid 

och ovanpå överdäckningen förändras riskbilden och även där vidtas riskreducerande 

åtgärder. Byggnaderna utförs med rasdämpande konstruktion och detta beror i sin tur på 

avståndet till överdäckningen. Utökad riskbild invid tunnelmynningarna framkommer och 

när överdäckningen är bebyggd har konstruktioner placerats ovanpå mynningen. En 

överdäckning minskar risken för befintlig bebyggelse. 

Buller och vibrationer 

Buller alstras i huvudsak från fordonstrafik. En överdäckning bidrar till lokala sänkningar av 

bullernivåer och skapar en bättre miljö för befintlig bebyggelse. Vid ny bebyggelse invid och 

på överdäckningen finns risker för att stomljud och vibrationer ska uppstå. Det framkommer 

även att avstegsfall har tillämpats för nya bostäder vilket bedöms som negativt. På bebyggda 

överdäckningar placeras byggnader vid tunnelmynningarna för att skärma av buller och 

skapa en god utemiljö. 

Stads- och landskapsbild 

En överdäckning medför stora lokala förändringar. De största fördelarna för stads- och 

landskapsbilden är att trafikområdet byggs bort samt att den fysiska och visuella barriären 

försvinner. 

4.1.2 Intervjuer 

Intervjuerna är riktade mot de tre utvalda överdäckningsprojekten i fallstudierna och skall 

fånga deras åsikter och erfarenheter vilket inte arkivanalyserna gör. Då fallstudierna var 
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riktade mot stadsplanering och detaljplaner med tillhörande utredningar var respondenterna 

från Stockholm stad, Vallentuna kommun samt diverse inhyrda konsulter vid projekten. 

Dessa personer arbetar som planeringsarkitekter och utredare. Efter varje intervju har dessa 

transkriberats för att lättare kunna få en helhet på intervjun inför analysen. Intervjuade 

personer finns listade i referenslistan och transkriberade intervjuer är bifogad i bilaga B. Nio 

fastställda frågor ställdes som berör aspekter som buller, risk- och säkerhet, stads- och 

landskapsbild samt allmänna frågor om överdäckningen som uppstod under intervjun. 

4.1.2.1 Kvalitativ Analys 

Den kvalitativa intervjuanalysen är sammanställd i Tabell 12. 

Tabell 12: Intervjuanalys av svar från samtliga respondenter 

Vad är de största för- och nackdelarna med överdäckningen? 
De största fördelarna som lyfts fram i samtliga projekt är att bygga bort en barriär, minska 
bullernivån, sammanlänka områden och förbättra stadsbilden. För de större projekten är 
även frigörandet av mark för etablering en stor fördel. Nackdelarna är att det är komplicerat 
och kostsamt. 
Varför valdes en överdäckning för området? 
En överdäckning ansågs som den bästa lösningen för att knyta ihop områden samt bygga 
bort barriären. Möjligheten att kunna förbättra stadsbilden var en viktig parameter. I 
samtliga projekt frigörs mark för ett viktigt ändamål och detta kan enbart uppnås med hjälp 
av en överdäckning. 
Vilka specifika problem har uppstått vid planarbetet med överdäckningen? 
Det framkommer att vid bebyggelse på överdäckningen är riskfrågorna det främsta 
problemet. Riskfrågan är direkt kopplad till farligt gods som trafikerar den överdäckade 
sträckan. I projekten påverkar detta hur konstruktionen av tunneln och byggnader ska 
utföras samt vart bebyggelsen ska placeras på överdäckningen. Ett annat specifikt problem 
är om trafikleden som ska överdäckas är kapacitetsstark. När nivåskillnader uppstår med 
överdäckningen är följdproblemen att skapa anslutningar (såsom trappor, vägar och 
ramper) och få till en naturlig sluttning. 
Vad styrde planeringen av ytan ovanpå överdäckningen? 
Vid de större projekten finns det behov av en hög exploatering. Detta beror på höga 
kostnader och förutsättningar. I samtliga projekt finns det olika behov som ska uppfyllas och 
är styrande i planeringen. Gemensamt för projekten är att ett nytt landskap skapas i form av 
parker och anslutningar (gång- och cykelvägar).  
Vad har varit mest problematiskt ur risksynpunkt vid planarbetet med 
överdäckningen? 
Sträckan på överdäckningen är en avgörande faktor som påverkar riskproblematiken. 
Dessutom har hanteringen av farligt gods som trafikerar den överdäckade sträckan varit 
huvudfrågan vid de större projekten. Det är tydligt att riskfrågorna är problematiska och 
medfört diverse åtgärder och förändringar i samtliga projekt.  
Hur har risker med farligt gods hanterats och påverkat planarbetet med 
överdäckningen? 
Transporter av farligt gods är grunden för riskproblematiken. Vid hantering av farligt gods 
har vissa bestämmelser införts om hur stor mängd och vilken klass som får transporteras. 
När farligt gods transporteras under överdäckningen finns en ökad risk vid 
tunnelmynningarna. I samtliga projekt har åtgärder gjorts för att minimera risken för 
människor genom att sätta ett skyddsavstånd eller placera bebyggelse vid mynningen. 
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Hur ser riskerna ut för tredje man i området och hur har riskerna beaktats? 
Riskbilden förbättras för den befintliga bebyggelsen då riskerna från farligt gods kapslas in 
av överdäckningen. Utmed mynningar finns en ökad risk för allmänheten. Totalt sett 
minskar riskerna med en överdäckning men nya uppstår när överdäckningen är bebyggd. 

Hur har bullersituationen förändrats med överdäckningen? 
Överdäckningens längd påverkar hur mycket bullersituationen förbättras. Det framkommer 
att ju längre överdäckningen är desto bättre blir bullersituationen i området. Vid samtliga 
projekt förbättras bullersituationen speciellt för människor som bor där idag. På 
överdäckningar med bebyggelse skapas nytt buller om lokaltrafik dras över överdäckningen. 
Hur påverkas stads- och landskapsbilden av överdäckningen? 
Den naturliga topografin förändras och kan tolkas som både positivt och negativt. Ett 
sammanhängande landskap skapas då barriären däckas över. Nivåskillnader uppstår vid 
tunnelmynningarna på ömse sidor om överdäckningen.  
Övriga kommentarer som vill tilläggas? 
Helhetsbilden av överdäckningar är att det uppfattas som positivt även om det är kostsamt 
och komplicerat. Det är viktigt behandla riskfrågor noggrant under planeringen och helst i 
ett tidigt skede. Behandlas dessa längre in i projektet blir det dyrt för alla inblandade 
aktörer.  

4.2 Projekt 3B 
Stationsområdet har de senaste årtionden genomgått en förvandling där området tidigare 

hade många ”tyngre verksamheter” som ASEA, Västerås Mekaniska verkstad och hamnan-

knutna verksamheter. Idag har flertalet av dessa lagts ner och de senaste tio åren har det 

skett en stor bostadsutveckling vid Mälaren. Detta har gett upphov till att utveckla stations-

området och ta tillvara Västerås unika nära placering vid Mälaren. Stadsbyggnads-projektet 

3B (Bygga Bort Barriärer) är ett projekt som togs fram av stadsledningskontoret i slutet av 

2010. Projektet innebär att knyta samman Västerås stad med Mälaren och den nya 

stadsdelen i stationsområdet, som föreslås heta Kungsängen, samt öka tillgängligheten. Detta 

skall genomföras genom att skapa ett nytt funktionellt resecentrum och en ny stadsdel. 

Barriärerna inom området består av järnvägen och trafikstrukturen. I det första steget i 

projekt 3B har en fördjupad översiktsplan, ÖP64, tagits fram för stationsområdet (Västerås 

stad 2012a). 

4.2.1 Planområdet 

Planområdet befinner sig mellan centrum och Mälaren och avgränsas av Svartån/Hamn-

gatan i väster, södra Ringvägen/Pilgatan i norr, Björnövägen i öster samt Kungsängsgatan/ 

Mälarstrandsgatan i söder. Området är totalt 50 hektar stort (Västerås stad 2012a). 
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Figur18: Stationsområdets avgränsning (Västerås stad 2012a) 

Inom området finns en del tyngre verksamheter kvar såsom betongfabriken ”Färdig betong”, 

Lantmännens siloanläggning och kommunens avloppsreningsverk ”Kungsängsverket”. 

Mångfalden bland verksamheterna i området är stor men det förekommer dock ingen 

funktionsblandning eller gatuliv d.v.s. att bostäder och affärsverksamhet saknas. Området 

består idag även av stora ytor med parkeringar (Västerås stad 2012a). Stationsområdet är 

idag avskärmad från staden och detta beror i första hand på den fysiska barriär, järnvägen, 

som skär rakt igenom planområdet. 

4.2.2 Planförslag 

Målen med den fördjupade översiktsplanen för stationsområdet är (Västerås stad 2012a): 

• Länka samman staden och bygga bort barriärer 

• Utveckla resecentrum 
• Bygga stationsnära 

• Utveckla stadsdelens blå och gröna värden 

• Skapa funktionsblandade levande stadskvarter 

• Bygga hållbart 

Den nya stadsdelen ska länka samman staden och skapa en känsla av samhörighet med 

centrum. Enligt den fördjupade översiktsplanen bör en överbyggnad av spårområdet prövas 

vid utbyggnaden av stadsdelen. Vid en överbyggnad ska visuella samband och siktlinjer 

bevaras mellan båda sidorna av spårområdet (Västerås stad 2012a). 

Enligt den fördjupade översiktsplanen skall sex siktlinjer bevaras och förstärkas i området 

och finns illustrerade i Figur 19. Då dessa ligger utanför spårområdet kommer det inte att 

påverka en eventuell överdäckning av järnvägsspåren. 
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Figur 19: Siktlinjer och gröna ytor (Västerås stad 2012a) 

En överdäckning av spårområdet kan vara en bra lösning för att uppfylla målen med den 

fördjupade översiktsplanen. Vidare kan en överdäckning göra stadsdelen mer attraktiv och 

öka samhörigheten med centrum. Illustrationen över planförslaget, Figur 20, visar bl.a. var 

en överdäckning kan prövas. 

 

Figur 20: Stationsområdets markanvändning (Västerås stad 2012a) 
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4.2.3 Passager 

Det finns två befintliga passager vid Hamngatan och Pilgatan som skall bevaras. Tre nya 

passager föreslås, en över och två under järnvägen, för att stärka sambanden mellan centrum 

och området mot vattnet. Ena passagen under spårområdet är förlagd väster om 

resecentrum. Den andra passagen föreslås ligga i den nordöstra delen av spårområdet. 

Passagen över spårområdet är en del av den nya sekundära entrén till resecentrum (Västerås 

stad 2012a). Passagerna finns illustrerade i Figur 20. 

4.2.4 Parkering 

Idag används ca 20 % av marken i området till markparkeringar. I stationsområdet ska gång- 

och cykeltrafikanter prioriteras och biltrafiken ska tonas ner. Parkeringslösningar som ger 

upphov till minskad användning av bilar eftersträvas. Markparkeringsytor tas bort och 

parkering kommer ske i huvudsak i parkeringshus och längs kantstenparkering (Västerås 

stad 2012a). Detta möjliggör att marken kan utnyttjas mer effektivt och användas till 

byggnader eller allmänna platser.	  

4.2.5 Bygga stationsnära 

Målet att bygga stationsnära innebär att utnyttja och utveckla den mark som finns i 

stationsområdet. Genom att utnyttja närheten till stationen ska detta leda till en ökad 

tillgänglighet och attraktivitet för resecentrumet. Vid bebyggelse invid järnväg skall hänsyn 

tas till de risker och störningar som uppstår (Västerås stad 2012a). 

4.2.6 Funktionsblandande levande stadskvarter 

Området ska utvecklas till en tät kvartersstad med blandad stadsbebyggelse och en tonvikt 

läggs på byggnader på fem till sex våningar. Den blandade stadsbebyggelsen kan bland annat 

bestå av handel, service, kontor, bostäder, torg och parker (Västerås stad 2012a). 

4.2.7 Stadsdelens blå och gröna värden  

Kontakten med Mälaren är ett av de viktigaste värdena i området och den skall stärkas 

genom nya siktlinjer, strukturen av gator och nya torg och parker. I planförslaget föreslås 

fyra nya mindre parker och gröna stråk på stadens allmänna ytor. Dessa ska fördelas jämnt i 

området. Se vidare Figur 20 (Västerås stad 2012a). 

4.2.8 Spårområdet 

I dagsläget finns fem spår som används för trafik samt fyra uppställningsspår söder om de 

trafikerade spåren. De fyra uppställningsspåren skall flyttas till ett annat ställe enligt 

planförslaget. Den totala ytan som utgör dagens spårområde får ej dock utökas (Västerås stad 

2012a). 
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Enligt Miljökonsekvensbeskrivningen till den fördjupade översiktsplanen (Västerås stad 

2012b) ska Västerås stad bestämma antal spår och perrongernas bredd i den fortsatta 

planeringen. 

4.2.9 Buller 

I dagsläget är planområdet utsatt för trafikbuller både från väg och järnväg. Vid nybygg-

nation skall riksdagens riktvärden för trafikbuller tillämpas. En bullerkartläggning har 

genomförts för vägtrafikbuller där områden invid väg och järnväg är utsatta för bullernivåer 

över riktvärdena. Det saknas dock för nuläget en sammanvägd analys av buller från både väg 

och järnväg. Järnvägen bidrar till bullernivån i området och på sikt kommer trafiken på 

järnvägen att öka (Västerås stad 2012b). 

4.2.10 Risk och säkerhet 

Inom planområdet i Västerås transporteras farligt gods på järnvägen samt Björnövägen. De 

risker som uppstår med transporterna med farligt gods är i huvudsak vid urspårning. En 

uppskattning av risknivåer för området är gjord av Mälardalens Brand- och Räddnings-

förbund (MBR) i en riskutredning där individ- och samhällsrisk är beaktade (Västerås stad 

2012a). 

Transporter med farligt gods på järnvägen stannar inte i Västerås utan passerar endast. 

Exakt vilka mängder och ämnen som transporters framkommer inte i riskutredningen då det 

är känslig information. Ämnen från klass 1 och 7 transporteras inte på järnvägen. MBR har 

genomfört riskanalyser på samtliga övriga ämnesklasser och vid urspårning. Utifrån dessa 

har en riskvärdering gjorts och förslag på riskreducerande åtgärder (MBR 2012). 

Riskanalyserna (MBR 2012) visar att följande klasser anses ha störst risk: 

• Klass 2 - Brandfarlig och giftig gas 

• Klass 3 – Brandfarlig vätska 

• Klass 5 – Oxiderande ämne 

Dessutom anses risken för urspårning vara för hög (MBR 2012). 

Riskutredningen visar att riskreducerande åtgärder måste vidtas invid lederna. 

Skyddsavstånden för bl.a. järnvägen finns illustrerade i Figur 21. Vid järnvägsspåret gäller 

följande vägledningar enligt MBR.  

• Området 0-30 meter ska utgöra en bebyggelsefri zon. Inom området kan 
markanvändningen användas till odling eller teknisk anläggning.  

• I området 30-50 meter från järnvägen skall få personer uppehålla sig där, maximalt 
1000 pers/km2. Byggnader ska utformas med nödvändiga skyddsåtgärder. 
Markanvändningen kan användas till parkering, industri, kontor (ej hotell) och 
handel (ej samlingslokal). 

• Området 50-100 meter kan de flesta bebyggelsetyper byggas. Byggnaderna ska 
utformas med vissa skyddsåtgärder. 
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Figur 21: Skyddsavstånd till leder med farligt gods inom planområdet (Västerås stad 2012a) 

4.3 Modell 
Förutsättningarna för modellen är stadsbyggnadsprojektet ”Bygga Bort Barriärer” vid 

stationsområdet i Västerås. I den fördjupade översiktsplanen (Västerås stad 2012a) finns ett 

utmarkerat område där en överdäckning kan prövas. Siktlinjer inom planområdet får inte 

påverkas och flera parkeringshus är planerade i området för att kompensera framtidens 

behov och ersätta dagens markparkeringar. I den fördjupade översiktplanen för stations-

området finns sex olika mål som modellen ska grunda sig på och dessa finns på sida 38 i 

rapporten. De mål som modellen i huvudsak ska uppfylla är de fyra första. Underlag till 

modellen grundar sig utöver insamlade kunskaper även på befintliga ritningar tilldelade från 

Västerås stad. Ritningarna består av illustrationsplaner av det nya stationsområdet samt en 

3D modell skapat i SketchUp. 

Indata för modellen har varit följande: 

• Förutsättningar – Planområdet samt uppsatta mål 

• Risk och säkerhet – Tunnelmynning, placering av bebyggelse, utformning samt 

användning av ytan ovanpå tunneltaket 

• Utformning – Utrymme utmed tågspår och konstruktion av överdäckningen 

• Miljöaspekter – Buller och vibrationer 

• Stads- och landskapsbild – Gestaltning och upplevelse 
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4.3.1 Beskrivning och framställning 

Överdäckningen ska knyta ihop Västerås centrum med den nya stadsdelen och Mälaren. I 

Figur 22 illustreras en situationsplan på överdäckningen där nordvästra sidan om 

överdäckningen finns Västerås centrum samt sydöstra den nya stadsdelen. 

 

Figur 22: Illustrationsplan överdäckning 

Ovanpå överdäckningen anläggs en stor park på 7700 m2 och ett parkeringshus placeras över 

konstruktionen vid den norra tunnelmynningen. Parkeringshusets area som kan användas 

för parkering har grovt uppskattats till 7000 m2 fördelat på sju plan. Vid uppskattningen har 

hänsyn tagits till tunneln mitt i parkeringshuset samt in- och utfart. Antal parkeringsplatser 

beräknas till ca 350 st., baserat på 20 m2/p-plats. Dessa 20 m2 inkluderar även area för vägar. 

För att uppfylla kraven enligt BBR för tillgänglighet finns det utrymme att anlägga ramper för 

funktionshindrade. Dessa kan anläggas vid de breda sluttningarna på båda sidorna om 

överdäckningen närmast den sekundära stationsentrén (se Figur 22). Figur 23 visar hur den 

tänkta parken ser ut med en vy riktad mot parkeringshuset. 
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Figur 23: Illustration park ovanpå överdäckning  

Den nya bebyggelsen placeras två meter från tunnelväggarna och byggs på sådant sätt så att 

en oval linje skapas efter parken. Detta kan ses i Figur 22 samt 23. Vid den södra mynningen 

binds den nya sekundära entrén, för tågstationen, ihop med överdäckningen. Fyra trappor 

placeras på överdäckningens sidor och förbinds med två stråk som sträcker sig över 

överdäckningen. Ett stråk mitt på överdäckningen kopplar ihop stationen med 

parkeringshuset och tågpendlare ska därmed kunna ta sig direkt till stationen. 

Överdäckningen kan nås direkt från parkeringshuset samt från den sekundära entrén till 

stationen.  

Konstruktionen av överdäckningen är totalt 196 meter lång och bredden varierar mellan 56 

meter på det bredaste stället, vid stationsentrén, och 30,5 meter på det smalaste stället, vid 

parkeringshuset. Överdäckningen får stora spännvidder som medför att två bärande väggar 

läggs inne i tunneln vardera med en tjocklek på en meter. Spännvidden mellan 

tunnelväggarna är ca 18 meter. Tunnelväggarna samt tunneltaket får även de en tjocklek på 

en meter betong. I Figur 24 finns en illustration på hur tunnelkonstruktionen ser ut snett 

uppifrån, med den sekundära entrén till tågstationen närmast i bilden. 

 

Figur 24: Illustration på överdäckningskonstruktionen 
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Då överdäckningen placeras på befintlig mark uppstår nivåskillnader. För att kunna skapa 

sluttningar och anslutningar till överdäckningen krävs det fyllning av massor. Lutningen på 

sluttningen på den norra sidan är ca 22 grader respektive 15 grader på den södra sidan. 

Höjden på konstruktionen är 7,1 meter och den totala höjden på överdäckningen hamnar på 

8,1 meter. Detta beror på att ett skikt på en meter med jordmassor läggs ovanpå 

konstruktionen. 

På den nordvästra sidan om överdäckningen i anslutning till stationen anläggs en sittrappa 

för att eliminera nivåskillnader och illustreras i Figur 25. Sittrappan är tänkt att bl.a. 

utnyttjas av resenärer som väntar på tåg. 

 

Figur 25: Illustration sekundär stationsentré samt sittrappa 

I Figur 26 visar hur hela överdäckningen ser ut från nordvästra sidan. I Bilaga C bifogas fler 

illustrationer på hur överdäckningen ser ut. 

 

Figur 26: Illustration överdäckning med p-hus 

Kostnaderna för överdäckningen uppskattas efter schablonvärden tagna från Trafikverkets 

seminarium (Trafikverket 2013a). Med hjälp av tunnelkonstruktionens area på 8600 m2 har 

kostnaden beräknats till 387 mkr. 
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5 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras svaren på frågeställningarna baserade på analyserna, modellen och 

litteraturstudien. 

5.1 Definition och möjligheter 
Begreppet ”överdäckning” är ingen allmänt accepterad definition. Nationellt förekommer 

även uttrycket ”intunnling” som används av Trafikverket. Ur ett internationellt perspektiv 

verkar det som att ett sådant samlingsbegrepp inte existerar utan tolkas på ett annorlunda 

sätt och ses som ett specialfall av en tunnel. Definitionen överdäckning kan nationellt 

uttryckas enligt följande: ”Överdäckning är en konstruktion över någon form av trafikled 

(väg/järnväg) där ytan ovanpå överdäckningen skapar förutsättningar för långvarig 

vistelse i form av bebyggelse och parker”. 

Möjligheterna att genomföra en överdäckning styrs av vilka förutsättningar och vilket behov 

som finns. Överdäckning är ett kostsamt alternativ och behoven måste väga tyngre för att det 

ska vara ekonomiskt försvarbart. Med andra ord måste den samhällsekonomiska nyttan vara 

tillräckligt stor för att det ska vara värt att genomföra en överdäckning. 

5.2 Lagar & regler, risker och övriga faktorer med överdäckning 
Vid en överdäckning av en trafikled finns det många faktorer som behöver tas hänsyn till. Vid 

planarbetet av överdäckningen är det många lagar och regler som berörs. Det finns inget 

fastställt regelverk som är helt riktat till överdäckning vilket medför att tolkningar ofta görs 

av lagar gällande tunnlar. Detta har i sin tur medfört att en överdäckning klassificeras som en 

tunnel eller bro enligt Trafikverkets regelverk, TRVK Tunnel 11 eller TRVK Bro 11, beroende 

på hur lång den trafikerade sträckan är som ska överdäckas. Om den trafikerade sträckan är 

under 100 meter klassificeras överdäckningen som en bro respektive som en tunnel om den 

gränsen överskrids. Regelverken hänvisar till de lagar och föreskrifter som måste följas. 

Trafikverket strävar efter att skapa ett gemensamt regelverk som ska gälla för alla 

överdäckningar oavsett längd. Tunnellagar är strängare än lagar för bro, framförallt avsnittet 

gällande personsäkerhet. Detta har utnyttjats vid överdäckningen i Vallentuna kommun, väg 

268, där längden på överdäckningen är 99 meter och klassificeras därmed som en bro. Om 

överdäckningen klassificeras som en tunnel blir även säkerhetsåtgärderna strängare ju längre 

den är. Utifrån detta kan en slutsats dras att kostnaderna ökar exponentiellt med längden på 

överdäckningen. 

Det är tydligt att riskhantering vid en överdäckning är den mest problematiska och viktigaste 

faktorn att beakta vid planarbetet. Speciellt då överdäckningen är bebyggd vilket medför 

risker för tredje man. Vid riskhanteringen är det farligt gods som är styrande och medför 

riskreducerande åtgärder, vilka godstransporter som får transporteras på den trafikerade 

sträckan som ska överdäckas. Överdäckningen dimensioneras för att klara av 
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konsekvenserna vid en olycka med farligt gods. Det är i synnerhet explosiva och brandfarliga 

ämnen som medför stora skador på överdäckningen och risk för kollaps. Vid Rinkebyter-

rassen och Norra Station, där överdäckningarna är bebyggda, dimensioneras tunnlarna för 

en explosion på 2 ton trotyl med ett tunneltvärsnitt på en meter betong. För att minska 

godstransporterna kan en omklassificering göras från primär väg till sekundär väg och 

därmed omdirigera de farliga godstransporterna. Detta förutsätter att det finns en alternativ 

väg som uppfyller säkerhetskraven. För vägtunnlar finns det en klassificering via ADR-S som 

specificerar vilka godsklasser som får transporteras. Transporterna av farligt gods på järnväg 

regleras av RID-S. Ytterligare en aspekt som påverkar en överdäckning är hur personsäker-

heten inne i tunneln ska uppfyllas. Den ska utformas så att räddningsinsatser kan 

genomföras samt nödvändig säkerhetsutrustning som regleras av hur lång tunneln är. 

Utrymningsvägar för vägtunnlar placeras på ett maximalt avstånd på 150 meter mellan 

varandra, vilket innebär 75 meter till närmaste nödutgång. För tågtunnlar placeras dessa på 

ett avstånd på mellan 500-1000 meter. 

5.3 Överdäckning av spårområdet i Västerås 
Vid en eventuell överdäckning av spårområdet i Västerås finns det ett antal faktorer som 

måste tas i beaktning. För att kunna möjliggöra en överdäckning måste de uppsatta målen i 

planförslaget (Västerås stad 2012b) uppfyllas. Enligt förutsättningarna kan järnvägen inte 

grävas ner vilket innebär att överdäckningen måste konstrueras på markplan. Detta är ett 

billigare alternativ men det medför att den naturliga topografin kommer brytas i området, 

vilket kan upplevas som både negativt och positivt. Siktlinjerna i området ska bevaras och 

påverkas inte av en överdäckning. Bullernivåerna invid väg och järnväg ligger över 

riksdagens riktvärden vilket betyder att bullerskyddsåtgärder krävs vid nybyggnation. Denna 

bullerkartläggning baseras på vägtrafikbuller och det saknas i nuläget en sammanvägd analys 

av buller från både väg och järnväg. Tågtrafiken bidrar till bullernivån och transporterna 

kommer öka i framtiden. En överdäckning kommer effektivt eliminera buller från 

järnvägstrafiken. Med tanke på att den nya stadsdelen kommer ligga i anslutning till 

överdäckningen är detta väldigt positivt. En annan konsekvens att ta i beaktning vid en 

överdäckning är att om perrongerna för nya tågstationen finns i anslutning till 

tunnelmynningen finns det en förhöjd risk för tredje man. Dessutom finns det risk för 

ljudutbredning av buller från tunnelmynningarna. Vid en överdäckning på markplan finns 

det även en risk för sättningar eller skred då stora nivåskillnader uppstår med jordmassor. 

Transport av farligt gods sker på den trafikerade sträckan vilket innebär att riskreducerande 

åtgärder måste vidtas vid järnvägsspåren. Ett skyddsavstånd på 30 meter rekommenderas 

där ingen bebyggelse får finnas. Ända upp till 100 meter rekommenderas vissa 

skyddsåtgärder vid nybyggnation. Vid en överdäckning kommer skyddsavstånden att minska 

och skyddsåtgärderna vid nybyggnation för den nya stadsdelen kommer troligen reduceras. 

Detta ledde till att vid Rinkebyterrassen kunde bostäder byggas två meter från tunnelväggen. 

Explosiva och brandfarliga ämnen är mest skadliga för en överdäckning. Inga explosiva 

ämnen (klass 1) transporteras på järnvägen, dock transporteras brandfarliga gaser och 
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vätskor, giftig gas samt oxiderande ämnen m.m. Dessa ämnen som inte ingår i klass 1 kan 

ändå leda till en explosion och kommer påverka riskanalyserna vid en överdäckning. 

Fallstudierna är baserade främst på överdäckningar över bilvägar. Konsekvenserna är 

jämförbara med en överdäckning över en järnväg, dock uppstår vissa skillnader. 

Överdäckningens invändiga höjd blir högre vid tågspår än för bilvägar. Överdäckningen i 

Västerås ska tillämpa riktlinjer för utrymmeskrav som gäller för tågtunnlar. Risken att 

olyckor sker med transporter av farligt gods på en järnväg är troligen mindre än på en bilväg. 

Däremot blir konsekvenserna vid en eventuell olycka troligen större då ett godståg 

transporterar större mängder farligt gods än en lastbil. Vid tågtrafik finns en större risk för 

vibrationer och stomljud och eventuellt krävs vibrationsdämpande material vid spåren. 

Dessa åtgärder är genomförda vid överdäckningen i Hagastaden. 

5.4 För- och nackdelar med överdäckning 
Den största anledningen samt fördelen till att man väljer en överdäckning är att bygga bort 

barriärer både fysiskt och visuellt. Fördelen med att barriären försvinner är att detta ger en 

möjlighet att länka ihop områden och därmed öka tillgängligheten. Andra fördelar är att 

miljöaspekter som buller förbättras och mark frigörs för exploatering. Bullersituationen 

förbättras med en överdäckning då bullret kapslas in. Den förbättras i huvudsak för den 

befintliga bebyggelsen. Vid tunnelmynningarna kan dock en bulleransamling uppstå och 

medföra problem. Ett annat följdproblem är att nybyggda bostäder intill och ovanpå 

överdäckningen utsätts för buller. I fallstudierna tillämpades avstegsfall från riktvärdena vid 

nybyggnation vilket kan ses som negativt då riktvärdena inte kan uppfyllas. Dock gjordes inte 

avstegsfall för alla bostäder. 

En överdäckning ger även en möjlighet att förändra stadsbilden och försköna områden. En 

intressant aspekt är att vid samtliga studerade projekt i fallstudierna har överdäckningen 

genomförts i samband med en större infrastrukturåtgärd. Detta är inte så konstigt då 

barriären i fallstudierna består av trafikleder som är i behov av förändring. 

Den största nackdelen med en överdäckning är att det är en komplicerad och kostsam 

lösning. Riskfrågorna komplicerar planeringen och det är viktigt att dessa frågor tas upp 

tidigt, annars blir det dyrare för alla aktörer. Det är farligt gods som är styrande och avgör 

hur komplicerad riskhanteringen blir. En annan viktig aspekt under planeringsarbetet är att 

antal spår eller filer måste klara av framtidens trafikflöden innan överdäckningen är på plats. 

Detta beror på att det är näst intill omöjligt att genomföra förändringar i efterhand eller 

åtminstone väldigt dyrt. Som sagt tidigare är en överdäckning ett kostsamt alternativ. Detta 

kan även styrkas genom schablonvärden som säger att en överdäckning på befintlig mark 

kostar ca 40-50 tkr/kvm och under befintlig mark ca 50-60 tkr/kvm. För att det ska vara 

ekonomiskt lönsamt att genomföra en överdäckning måste det göras en bedömning om de 

effekter som tillför mervärde för samhället är värd den ökade kostnaden. Det är viktigt att en 

samhällsekonomisk analys görs och att de effekter som uppstår med en överdäckning tas 

med t.ex. exploateringseffekter och minskad bullernivå. En annan nackdel är att 

överdäckning är en relativ ny konstruktionslösning och kompetensen ännu inte är utbredd. 
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Det förekommer även svårigheter med hur regelverk ska tolkas, då det inte finns ett specifikt 

regelverk för överdäckningar. En annan sak som kan diskuteras är vad som händer med en 

överdäckning på lång sikt? 

5.5 Överdäckningsprojekt nationellt och internationellt 
I arkivsammanställningen av fallstudieprojekten framkommer det att dessa har genomförts 

med olika förutsättningar (geografiskt läge, risk och säkerhet) och behov. Målet med 

överdäckningen är i samtliga fall bryta en barriär i form av en trafikled samt i sin tur få 

möjligheten att utveckla stadsdelen. En park har även anlagts på tunneltaket i samtliga 

projekt där konsekvenserna vid en olycka anses vara för hög. Vid Rinkebyterrassen anläggs 

inga bostäder på tunneltaket. Däremot placeras parkeringshus utmed tunnelmynningarna 

som i sin tur är en riskreducerande åtgärd. Vid överdäckningen i Hagastaden placeras parken 

i huvudsak över den del som anses vara farlig p.ga farligt gods. I övrigt placeras bostäder och 

kontor över konstruktionen. Vid överdäckningen i Vallentuna finns det inget behov av att 

anlägga bebyggelse. Deras huvudsakliga mål var att skapa en övergång. 

Vid Rinkebyterrassen överdäckas en sträcka på 300 m av en tungt trafikerad motorväg, E18. 

I Hagastaden överdäckas E4/E20 samt Värtabanan på en sträcka på ca 700 m och vid 

överdäckningen i Vallentuna överdäckas väg 268 på en sträcka på 99 m. 

Eftersom det inte finns någon bestämd internationell definition för överdäckning leder detta 

till att det är svårt att hitta information om internationella projekt som har använt sig av en 

överdäckning. Detta kan eventuellt förklaras genom att en överdäckning tolkas på samma 

sätt som en tunnel. Trafikverket har i ett seminarium om överdäckningar hittat 85 projekt 

där konstruktionen har använts fördelat på sex länder i norra/centrala Europa med 

jämförbar myndighetsutövning. I samtliga av dessa sex länder har överdäckningar använts i 

huvudstaden vilket styrker faktumet att konstruktionen är ett storstadsfenomen. I seminariet 

nämns det även att ur ett internationellt perspektiv är det huvudsakliga syftet med 

överdäckningen att skapa fria ytor och inte för att bygga bostäder. 

I litteraturstudien har två projekt med överdäckningar i närheten av varandra i New York och 

ett projekt utanför London behandlats. Det framkom att det finns ett stort behov av ny 

exploaterbar mark för att kunna hantera den stora efterfrågan på arbeten och bostäder. Vid 

överdäckningen däckas tågspår och en bangård över vilket ger möjligheten att uppfylla 

behoven. Två skyskrapor på 62 våningar byggs delvist på överdäckningen och berggrund 

vilket leder till att ett nytt riktmärke skapas i staden. Notan för enbart överdäckningen av 

tågspår beräknas landa på runt 4,4 miljarder SEK. Utanför London, vid Gerrards Cross 

Tunnel, kollapsade en del på 30 m av överdäckningen under byggnadsfasen. Målet var att 

däcka över två järnvägsspår och använda konstruktionens ovansida till bebyggelse. Teorin till 

kollapsen är att konstruktionen troligen var för svag och inte klarade av att hantera tyngden 

från jordmassorna på konstruktionens ovansida. Två år senare återupptogs projektet och en 

beständigare konstruktion användes för att förhindra en ny kollaps.  
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5.6 Utformning av ett överdäckningsförslag 
Risk och säkerhet styr i huvudsak hur överdäckningen ska se ut. Via kunskaper från 

fallstudierna har denna faktor beaktats. Tunnelkonstruktionen består av betongelement med 

en tjocklek på en meter. Både vid Rinkebyterrassen och Hagastaden har de betongelement på 

en meter för att klara av laster samt förebygga en olycka med farligt gods. Vid 

Rinkebyterrassen, som är mest lik vår modell, läggs en meter med jordmassor ovanpå 

konstruktionen för att förebygga att betongbitar flyger iväg vid en explosion. Samma åtgärd 

används i modellen. Bebyggelsen får inte placeras på de sträckor ovanpå överdäckningen där 

farligt gods transporteras beroende på att konsekvenserna blir för hög. Vid Rinkebyterrassen 

kan bebyggelsen placeras två meter från tunnelväggen förutsatt att de utförs med en 

rasdämpande konstruktion. Detta har även utnyttjats i modellen. De delar ovanpå 

överdäckningen där farligt gods transporteras skall ingen stadigvarande vistelse uppmuntras. 

I modellen anläggs parkeringshuset vid tunnelmynningen som en riskreducerande åtgärd då 

riskbilden är förhöjd utmed tunnelmynningarna. Parkeringshus anses inte uppmuntra till 

stadigvarande vistelse, detta gäller även för parker. Vid den sydvästra mynningen finns den 

sekundära entrén till tågstationen. Frågan är om en tågstationsentré anses uppmuntra till en 

stadigvarande vistelse? Ett annat problem som måste beaktas är hur riskbilden ser ut för 

resenärer som befinner sig på perrongerna, i anslutning till tunnelmynningen. 

I den nya stadsdelen finns det ett stor behov av parkeringsplatser i framtiden och dessa ska 

enligt den fördjupade översiktsplanen (Västerås stad 2012a) placeras i parkeringshus. 

Parkeringshuset i modellen har en kapacitet på 350 p-platser och dessa kommer troligen inte 

räcka i området. Möjligheter att göra ett större parkeringshus finns. Dessutom kan 

parkeringsutrymme skapas bredvid tunnelväggarna under sluttningarna. Detta är väldigt 

positivt då det även medför mindre fyllning av jordmassor. Anslutningar till ovanliggande 

hus kan även göras direkt från parkeringsutrymmet. Möjligheterna med en överdäckning i 

området är stora och parkeringsutrymmet illustreras i Figur 27. 

 

Figur 27: Sektion över möjligt parkeringsutrymme 

Vid utformningen av överdäckningen finns bestämmelser på invändig fri tunnelhöjd och den 

sätts till 6,1 meter enligt tabell 3. 

En överdäckning kommer effektivt eliminera buller från järnvägstrafiken. Med tanke på att 

den nya stadsdelen kommer ligga i anslutning till överdäckningen är detta väldigt positivt. 

Överdäckningen kommer även fungera som en bullervall mot biltrafiken på nordvästra sidan 

om överdäckningen. Med en överdäckning kan vibrationer uppstå och fortplanta sig till 

parken eller parkeringshuset som ligger på tunneltaket. Om det skulle utgöra ett problem kan 

vibrationsisolerande åtgärder göras vid tågspåren. 
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Huskropparna i modellen är 18 meter höga och smälter därmed in i omgivande stadsbild. 

Högre hus kan byggas, enligt den fördjupade översiktsplanen (Västerås stad 2012a) om det 

skulle behövas en högre exploateringsgrad beroende på ekonomin. Stads- och 

landskapsbilden påverkas väldigt positivt då ett brett spårområde överdäckas och en ny stor 

park skapas. Då överdäckningen byggs på befintlig marknivå kommer det naturliga 

landskapet att brytas. Detta kan uppfattas som både negativt och positivt. 

Modellen ska uppfylla de uppsatta målen enligt den fördjupade översiktsplanen (Västerås 

stad 2012a):  

”Länka samman staden och bygga bort barriärer”- En kraftig bred barriär på en sträcka av 

196 meter försvinner visuellt samt fysiskt. En bred övergång skapas som öppnar upp den nya 

stadsdelen och länkar samman stadsdelen med centrum. 

”Utveckla resecentrum” - Bidrar till att utveckla den sekundära entrén. Tillgängligheten ökar 

till tågstationen samt pendlarparkering skapas i parkeringshuset på överdäckningen. Ett 

stråk förbinder parkeringshuset med stationsentrén. 

”Bygga stationsnära” - En överdäckning möjliggör en tätare bebyggelse invid stationen. En 

bebyggelsefri zon invid tågspåren sänks från 30 meter till två meter. Detta medför att en yta 

på 7000 m2 frigörs utmed överdäckningen. Dessutom anläggs en ny park samt ett 

parkeringshus över spåren. Parkeringsfrågan behöver lösas inom planområdet då en ny 

stadsdel ska skapas. Genom att placera ett parkeringshus på överdäckningen medför detta att 

mer yta frigörs till andra ändamål. 

”Utveckla stadsdelens blå och gröna värden” - Överdäckningen skapar en ny stor park på 

7700 m2. Detta kommer bidra till att utveckla stadsdelens gröna värden. 

”Skapa funktionsblandade levande stadskvarter”- Detta behandlas ej men förutsättningarna 

finns vid ny bebyggelse. 

”Bygga hållbart” - Detta behandlas ej men förutsättningarna finns vid ny bebyggelse.   
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6 SLUTSATS 

Överdäckning kan nationellt definieras som en konstruktion över någon form av trafikled 

(väg/järnväg) där ytan ovanpå överdäckningen skapar förutsättningar för långvarig vistelse i 

form av bebyggelse och parker. 

Möjligheten att använda överdäckning styrs av vilka förutsättningar och behov som finns 

samt om kostnaden är ekonomisk försvarbar. För att det ska vara ekonomiskt försvarbart att 

genomföra en överdäckning måste det göras en bedömning om de effekter som tillför 

mervärde för samhället är värd den ökade investeringskostnaden. Största fördelen med en 

överdäckning är att barriärer i form av en trafikled bryts och byggs bort, både fysiskt och 

visuellt. Detta leder i sin tur till att det är möjligt att länka ihop områden. Dessutom skapas 

exploaterbar mark på attraktiva lägen som tidigare varit otillgängliga. Ur ett miljömässigt 

perspektiv bidrar en överdäckning till en bättre bullernivå då buller effektivt elimineras. 

Största nackdelen med en överdäckning är att det är en komplicerad och kostsam lösning. 

Vid överdäckningsprojekt genomförs överdäckningen oftast i samband med 

infrastrukturåtgärder. 

Det finns inget tydligt fastställt regelverk som gäller för överdäckning vilket medför att 
planarbetet blir komplicerat. Tolkning av lagar som gäller för tunnlar och broar görs i 
nuläget, vilket öppnar för subjektiva bedömningar. I planarbetet är det tydligt att 
riskhanteringen är den viktigaste faktorn att beakta samt den mest problematiska. Denna 
styrs av farligt gods och avgör hur komplicerad riskhanteringen blir. Vid farligt gods är det 
explosiva och brandfarliga ämnen som medför stora skador på överdäckningen som kan leda 
till kollaps. 

Överdäckningsförslaget i Västerås uppfyller de uppsatta målen och bidrar starkt till ett 

förbättrat stationsområde. I Västerås kan järnvägen inte grävas ned vilket innebär att 

överdäckningen måste konstrueras på markplan. Detta är ett billigare alternativ och i 

överdäckningsförslaget för Västerås är kostnaderna uppskattade till 387 mkr. Den naturliga 

topografin kommer brytas inom planområdet, vilket kan upplevas som både negativt och 

positivt. Överdäckningsförslaget kommer sänka den bebyggelsefria zonen och frigöra en yta 

motsvarande 7000 m2. Överdäckningen kommer även sänka kostnaderna för nybyggnation i 

den nya stadsdelen, då riskreducerande åtgärder inte krävs i samma grad. Framtidens 

parkeringsproblem i stadsdelen blir även löst på ett smidigt sätt i samband med 

överdäckningen. Ur risksynpunkt vid överdäckningsförslaget är det viktigt att beakta hur 

riskbilden ser ut för tredje man när mynningen är ansluten till stationsperrongerna. 

6.1 Förslag på fortsatt arbete 
Då detta examensarbete inte behandlar överdäckning på djupet skulle det vara intressant att 

studera alla faktorer mer ingående såsom ekonomi, konstruktion och risk- och säkerhet. Det 

skulle särskilt vara intressant att utreda riskfrågan och göra en riskutredning vid 

stationsområdet i Västerås. Lika intressant skulle det vara att fördjupa sig inom 

ekonomiaspekten och studera den samhällsekonomiska nyttan för överdäckningsprojektet.  
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BILAGA A: UNDERLAG TILL ARKIVANALYS 

Rinkebyterrassen	  

Överdäckningsprojektet	  

Teman	  är	  bygga	  nytt	  i	  strategiska	  lägen,	  utveckla	  centrala	  stråk	  samt	  länka	  ihop	  stadsdelarna.	  Avskilt	  från	  
Järvafältet	  och	  den	  befintliga	  bebyggelsen	  invid	  E18	  upplevs	  som	  en	  mur	  samt	  E18	  som	  en	  barriär.	  
Terassen	  ska	  bidra	  med	  en	  förstärkt	  identitet	  och	  skapa	  en	  port	  till	  Rinkeby	  och	  därmed	  bryta	  barriären.	  
Är	  ett	  unikt	  förnyelseprojekt	  av	  ett	  miljonprogramområde.	  Ska	  skapa	  ett	  promenadstråk	  mot	  Järvafältet.	  
En	  300	  m	  lång	  överdäckning	  ska	  bryta	  barriären.	  Tolv	  flerbostadshus	  med	  350	  bostäder	  placeras	  invid	  
överdäckningen	  och	  ovanpå	  en	  gård	  av	  parkkaraktär.	  Vid	  mynningarna	  byggs	  parkeringshus	  med	  240-‐290	  
parkeringsplatser.	  
Risk	  och	  säkerhet	  

Farligt	  gods	  transporteras	  på	  E18	  och	  innebär	  förhöjda	  risker	  på	  och	  invid	  överdäckningen.	  ADR-‐klasser	  
som	  anses	  ge	  hög	  olycksrisk	  är	  klass	  1-‐3	  och	  klass	  5.	  Överdäckningen	  minskar	  risknivån	  för	  befintlig	  
bebyggelse	  men	  ökar	  för	  trafikanter	  på	  E18.	  Vid	  tunnelmynningarna	  ökar	  risken	  för	  de	  som	  vistas	  på	  och	  
intill	  överdäckningen.	  Det	  är	  i	  huvudsak	  explosion	  som	  medför	  omfattande	  skador	  på	  byggnader.	  
Risknivån	  skall	  reduceras	  så	  mycket	  det	  går	  så	  länge	  kostnaderna	  ger	  en	  rimlig	  riskreducerande	  effekt.	  
Åtgärder	  som	  föreslås	  är	  följande.	  Öka	  fyllningen	  med	  en	  meter	  på	  tunneltaket.	  Byggnader	  med	  
stadigvarande	  vistelse	  byggs	  med	  fristående	  bärande	  system	  och	  utförs	  med	  rasdämpande	  konstruktion	  
2-‐8	  meter	  från	  tunnelväggen.	  Bostäders	  grundläggning	  minst	  två	  meter	  från	  tunnelvägg.	  Ingen	  
stadigvarande	  vistelse	  inom	  20	  meter	  från	  mynningarna.	  Personintensiva	  verksamheter	  ej	  lämplig	  på	  
tunneltaket.	  Mellan	  bostadshusen	  ska	  ”fria	  gator”	  utformas.	  Motfyllt	  utrymme	  mellan	  tunnelvägg	  och	  
byggnaders	  väggar	  under	  mark.	  
Buller	  och	  vibrationer	  

Överdäckningen	  bidrar	  till	  lokala	  sänkningar	  av	  bullernivåer.	  Parkeringshus	  byggs	  vid	  tunnelmynningarna	  
för	  att	  minska	  bullernivån	  från	  E18	  och	  uppnå	  god	  utemiljö.	  Stomljudsnivån	  i	  bostäderna	  medför	  inga	  
negativa	  konsekvenser.	  Avstegfall	  från	  riktvärdena	  görs	  och	  medför	  att	  bulleraspekten	  bedöms	  enligt	  
detaljplanen	  som	  måttligt	  negativ.	  
Stads-‐	  och	  landskapsbild	  

Bebyggelsen	  utgör	  en	  tydlig	  gräns	  mot	  E18	  och	  Järvafältet	  och	  uppfattas	  som	  kraftfulla	  byggnader	  enligt	  
stadsidealen	  från	  1960-‐talet.	  Stadsbilden	  förändras	  men	  bara	  på	  en	  sträcka	  på	  300	  m.	  Tydliga	  
stadsgränsen	  försvinner	  mot	  Järvafältet	  och	  tillgängligheten	  ökar.	  Förändringen	  är	  stor	  lokalt	  men	  enligt	  
detaljplanen	  bedöms	  konsekvenserna	  som	  små	  negativt.	  
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Vallentuna	  –	  Väg	  268	  

Överdäckningsprojektet	  

Det	  huvudsakliga	  målet	  med	  projektet	  är	  att	  öka	  trafiksäkerheten	  och	  förbättra	  framkomligheten.	  Andra	  
viktiga	  aspekter	  är	  också	  att	  öka	  tillgängligheten,	  minska	  buller,	  försköning	  av	  området.	  Ett	  mål	  var	  att	  
bryta	  barriären	  mellan	  kyrkan	  och	  Vallentuna	  centrum.	  Genom	  en	  överdäckning	  kan	  man	  låta	  kyrkan	  sätta	  
mer	  prägel	  på	  området	  genom	  att	  göra	  den	  mer	  tillgänglig.	  Anslutande	  vägar	  ska	  byggas	  om.	  Vägen	  som	  
skall	  gå	  under	  överdäckningen	  sänks	  på	  en	  sträcka	  av	  300	  m.	  Vägen	  sänks	  5	  m,	  vilket	  innebär	  att	  ingen	  
nivåskillnad	  sker	  vid	  överdäckningens	  ovansida.	  Överdäckningen	  blir	  99	  m	  lång.	  Med	  hjälp	  av	  
överdäckningen	  anläggs	  en	  passage	  på	  ovansidan	  i	  form	  av	  gång-‐	  och	  cykelvägar	  samt	  grönytor.	  
Risk	  och	  säkerhet	  

Väg	  268	  är	  en	  primär	  väg	  för	  farligt	  gods	  mellan	  Upplands-‐Väsby	  till	  väg	  264	  och	  sammanlänkar	  två	  
europavägar	  med	  varandra,	  E18	  och	  E4.	  En	  nyanlagd	  primär	  vägled,	  Norrortsleden,	  ansluter	  till	  väg	  268	  
och	  kommer	  med	  stor	  sannolikhet	  i	  framtiden	  ta	  över	  transporter	  av	  farligt	  gods	  från	  en	  del	  av	  väg	  268.	  
Vallentuna	  kommun	  försöker	  få	  en	  del	  av	  vägen	  omklassificerad	  från	  en	  primär	  väg	  till	  en	  sekundär	  väg	  för	  
att	  minska	  transporten	  av	  farligt	  gods	  förbi	  Vallentuna	  centrum.	  Detta	  leder	  då	  i	  sin	  tur	  till	  att	  risken	  för	  
olyckor	  med	  farligt	  gods	  inblandat	  minskar.	  Inga	  bostäder	  ligger	  närmare	  än	  25	  m	  från	  vägen	  vilket	  
uppfyller	  Länsstyrelsens	  krav	  på	  rekommenderade	  säkerhetsavstånd.	  
Buller	  och	  vibrationer	  

Boende	  i	  området	  utsätts	  huvudsakligen	  av	  buller	  från	  fordon	  som	  trafikerar	  väg	  268	  och	  järnvägen.	  	  Stora	  
skillnader	  i	  ljudnivåer	  beroende	  på	  vart	  fastigheten	  är	  belägen.	  Fastigheter	  belägna	  vid	  överdäckningen	  
eller	  vid	  den	  nedsänkta	  vägen	  påverkas	  positivt	  ur	  bullersynpunkt.	  Majoriteten	  av	  fastigheterna	  klarar	  inte	  
av	  att	  uppfylla	  riktvärden.	  Dessa	  fastigheter	  kräver	  bullerskyddsåtgärder	  i	  form	  av	  bullerplank	  eller	  
fönsteråtgärder.	  	  Det	  finns	  planer	  på	  att	  sänka	  hastigheten	  från	  70	  km/h	  till	  50	  km/h	  på	  Angarsvägen	  för	  
att	  få	  ner	  bullernivån	  ytterligare	  (utöver	  olycksrisk).	  
Stads-‐	  och	  landskapsbild	  

-‐	  
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Hagastaden	  –	  Norra	  Station	  

Överdäckningsprojektet	  

E4,	  E2o,	  Värtabanan	  och	  bangårdsområdet	  utgör	  en	  barriär,	  mellan	  Stockholm	  och	  Solna,	  samt	  
störningskälla.	  Nivåskillnaderna	  utgör	  även	  dom	  en	  barriär	  men	  underlättar	  för	  en	  överdäckning.	  Med	  en	  
överdäckning	  på	  700	  meter	  länkas	  Stockholms	  innerstad	  med	  Karolinska	  och	  Solna.	  Ett	  bullrigt	  
industrilandskap	  förvandlas	  till	  en	  levande	  stadsdel	  med	  3100	  nya	  bostäder	  samt	  hotell	  och	  300000	  kvm	  
kontor,	  handel	  och	  Life-‐science.	  En	  ny	  park	  anläggs	  mitt	  i	  området	  och	  kollektivtrafiken	  förstärks.	  
Huvudsakliga	  syften	  med	  detaljplanen	  är	  att	  utveckla	  en	  integrerad	  stadsmiljö,	  stärka	  kopplingar,	  skapa	  en	  
god	  tillgänglighet	  och	  gynna	  en	  hållbar	  utveckling,	  överdäckning	  och	  ombyggnad	  av	  E4/E20	  och	  
Värtabanan	  samt	  utbyggnad	  av	  tunnelbanan.	  
Risk	  och	  säkerhet	  

Norra	  Länken,	  E4	  och	  E20,	  är	  en	  av	  Sveriges	  mest	  trafikerade	  transportleder	  och	  är	  klassad	  som	  en	  primär	  
väg	  för	  farligt	  gods.	  Farligt	  gods	  i	  alla	  ADR-‐klasser,	  klass	  1-‐9,	  har	  tillåtelse	  att	  trafikera	  sträckan	  i	  dagsläget.	  
En	  begränsning	  av	  explosionslast	  som	  får	  transporteras	  sätts	  till	  en	  nivå	  på	  maximalt	  motsvarande	  2	  ton	  
trotyl.	  Explosioner	  av	  explosivt	  gods	  motsvarande	  högre	  än	  denna	  siffra	  riskerar	  att	  kollapsa	  
konstruktionen.	  	  Mängden	  farligt	  gods	  som	  trafikerar	  Värtabanan	  är	  begränsat.	  I	  dagsläget	  är	  det	  ämnen	  
inom	  ADR-‐klasserna	  3,5,8	  och	  9.	  Överdäckningen	  minskar	  risken	  för	  människor	  och	  ökar	  trafiksäkerheten.	  
Växlingsrörelser	  från	  trafiken	  minskas	  och	  inverkan	  från	  väder	  och	  vind	  reduceras.	  Resultatet	  blir	  att	  
risken	  för	  att	  en	  olycka	  med	  farligt	  gods	  inträffar	  minskar.	  
Buller	  och	  vibrationer	  

Utsatt	  för	  höga	  bullernivåer	  i	  huvudsak	  från	  E4/E20	  men	  även	  från	  Värtabana,	  Solnavägen	  och	  trafikplats	  
Norrtull	  med	  flera.	  Genom	  en	  överdäckning	  av	  E4/E20	  och	  Värtabanan	  elimineras	  bulleralstringen	  via	  
luften	  effektivt.	  Men	  medför	  att	  stomljud	  och	  vibrationer	  kan	  öka.	  En	  kraftig	  bullerkälla	  för	  befintlig	  
bebyggelse	  försvinner	  nästan	  helt.	  Byggnader	  placeras	  vid	  tunnelmynningen	  för	  att	  skärma	  av	  buller.	  
Avstegfall	  tillämpas	  för	  nya	  bostäder	  och	  konsekvenserna	  enligt	  detaljplanen	  bedöms	  som	  måttlig	  
negativa.	  Stomljud	  och	  vibrationer	  bedöms	  inte	  innebära	  några	  problem	  förutsatt	  att	  vibrations-‐	  och	  
stomjludsisolerande	  åtgärder	  görs	  vid	  banvall	  och	  vid	  konstruktioner	  på	  överdäckningen.	  
Stads-‐	  och	  landskapsbild	  

Norra	  station	  ligger	  i	  en	  svacka	  och	  utgör	  ett	  gränsland	  mellan	  Stockholm	  och	  Solna.	  Svackan	  och	  
järnvägs-‐	  och	  vägområdet	  utgör	  en	  fysisk	  samt	  en	  visuell	  barriär.	  Med	  överdäckningen	  sker	  totalt	  sett	  en	  
positiv	  förändring	  då	  barriärerna	  försvinner.	  En	  stor	  förändring	  sker	  lokalt	  sett	  och	  konsekvenserna	  
bedöms	  som	  positiva.	  Detta	  beror	  främst	  på	  att	  trafikområdet	  försvinner.	  
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BILAGA B: TRANSKRIBERADE INTERVJUER 

Rinkebyterrassen	  

Vad	  är	  de	  största	  för-‐	  och	  nackdelarna	  med	  överdäckningen?	  

Fördelarna	  är	  att	  man	  överdäckar	  en	  stor	  barriär	  och	  skapar	  en	  brygga	  över	  till	  Järvafältet	  i	  förlängning	  av	  
den	  enda	  genomgående	  gatan	  till	  Rinkeby.	  Tillför	  även	  nya	  boendekvalitéer	  och	  varierat	  boendebestånd.	  
Bryter	  den	  höga	  kraftfulla	  muren	  visuellt	  i	  riktning	  mot	  Kista.	  Ett	  naturligt	  stråk	  mellan	  Kista	  och	  Rinkeby.	  
Försöka	  öka	  sambanden.	  Skapar	  även	  en	  tystare	  miljö	  för	  boende.	  Nackdelarna	  är	  att	  man	  skulle	  kunna	  
överdäcka	  hela	  vägen.	  Överdäckning	  är	  inte	  gratis	  och	  ganska	  komplicetat,	  i	  förhållande	  till	  enklare	  
alternativ.	  
Varför	  valdes	  en	  överdäckning	  för	  området?	  

Pga	  trafiksäkerhet-‐	  och	  kapacitetsskäl	  ville	  man	  förstärka	  E18.	  Då	  insåg	  man	  att	  för	  att	  inte	  E18	  skulle	  bli	  
en	  stark	  barriär	  samt	  för	  att	  få	  in	  nya	  bostäder	  som	  tillför	  Rinkeby	  värden	  ville	  man	  överdäcka.	  
Vilka	  specifika	  problem	  har	  uppstått	  vid	  planarbetet	  med	  överdäckningen?	  

Specifika	  problem	  är	  att	  det	  är	  en	  kapacitetsstark	  motorled,	  geografiska	  förhållanden	  i	  området	  och	  farliga	  
godstransporter.	  Farliga	  godstraansporter	  leder	  att	  bebyggelsen	  ovanpå	  måste	  arrangeras	  på	  ett	  specifikt	  
sätt.	  Tryckvåg	  från	  en	  smäll	  skall	  kunna	  passera	  mellan	  husen.	  Ej	  ställa	  husen	  på	  tunneltaken.	  Vid	  
mynningar	  placera	  parkeringsdäck,	  pga	  skyddsavstånd.	  Detta	  leder	  även	  till	  bullerfri	  miljö	  in	  mot	  mitten.	  
Nivåsklillnader	  i	  området	  leder	  till	  vissa	  skredrisker.	  
Vad	  styrde	  planeringen	  av	  ytan	  ovanpå	  överdäckningen?	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Vad	  har	  varit	  mest	  problematiskt	  ur	  risksynpunkt	  vid	  planarbetet	  med	  överdäckningen?	  

Placeringen	  av	  bebyggelsen	  och	  själva	  riskfrågan	  var	  ett	  problematiskt	  beslut.	  Placerat	  bebyggelsen	  över	  
överdäckningen	  till	  länsstyrelsen	  sa	  nej	  pga	  mycket	  hjälp	  av	  överdäckningen	  vid	  Norra	  stationsområdet.	  
Följdfråga:	  Kommer	  dom	  inte	  placera	  byggnader	  ovanpå	  överdäckningen	  vid	  Norra	  Station?	  
Nej,	  de	  gjorde	  dom	  också	  i	  början	  innan	  Länsstyrelsen	  sa	  nej.	  
Följdfråga:	  Vet	  du	  varför?	  
Farligt	  godstransporter.	  
Följdfråga:	  Så	  riskbilden	  blir	  för	  hög?	  
Nej	  utan	  explotion	  med	  farliga	  godstransporter	  leder	  till	  stora	  konsekvenser.	  Även	  om	  sannolikheten	  är	  ca	  
en	  på	  16	  miljoner.	  Detta	  leder	  till	  att	  vi	  var	  tvugna	  att	  utgå	  från	  samma	  sak.	  Måste	  placera	  bebyggelsen	  
två	  eller	  åtta	  meter	  från	  tunnelväggen.	  Två	  meter	  ifrån	  med	  starkare	  konstruktion,	  men	  för	  dyrt.	  Så	  det	  
blev	  åtta	  meter.	  
Följdfråga:	  Man	  kan	  bygga	  ovanpå	  överdäckningen,	  men	  det	  skulle	  kosta	  för	  mycket	  att	  reducera	  den	  
risken?	  
Det	  går	  att	  bygga	  men	  konsekvenserna	  om	  det	  exploderar	  med	  människor	  ovanpå.	  Inte	  uppmuntra	  till	  
stadigvarande	  vistelse.	  
Hur	  har	  risker	  med	  farligt	  gods	  hanterats	  och	  påverkat	  planarbetet	  med	  överdäckningen?	  

Bebyggelsen	  placeras	  åtta	  meter	  ifrån	  tunnelväggen.	  Mellanrum	  mellan	  husen	  för	  att	  tryckvågorna	  ska	  
kunna	  utjämnas.En	  meter	  fyllning	  på	  själva	  decket.	  Parkeringsgarage	  vid	  ändarna.	  
Följdfråga:	  Tror	  du	  riskbilden	  förändras	  vid	  farliga	  godstransporter	  på	  en	  järnväg	  istället	  för	  en	  bilväg?	  
Det	  känns	  som	  att	  det	  skulle	  vara	  säkrare	  för	  järnväg,	  det	  går	  på	  spår	  men	  samtidigt	  är	  godståg	  större.	  
Hur	  ser	  riskerna	  ut	  för	  tredje	  man	  i	  området	  och	  hur	  har	  riskerna	  beaktats?	  



 

  2 

Riskbilden	  förbättras	  för	  den	  befintliga	  bebyggelsen.	  Inte	  uppmana	  till	  stadigvarande	  vistelse.	  

Hur	  har	  bullersituationen	  förändrats	  med	  överdäckningen?	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Hur	  påverkas	  stads-‐	  och	  landskapsbilden	  av	  överdäckningen?	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Övriga	  kommentarer	  som	  vill	  tilläggas?	  

I	  planeringen	  är	  det	  lätt	  att	  missa	  riskfrågor,	  de	  kommer	  längre	  in	  i	  projektet	  och	  det	  blir	  bara	  dyrt	  för	  alla.	  
Följdfråga:	  Vilka	  faktorer	  var	  det	  som	  vägde	  över	  nackdelarna	  för	  att	  genomföra	  en	  överdäckning?	  
När	  det	  beslutades	  kännde	  man	  inte	  till	  riskfrågorna.	  En	  del	  av	  Järvalyftet	  och	  koppla	  stadsdelarna	  med	  
varandra.	  E18	  är	  en	  stor	  barriär.	  
Följdfråga:Ville	  man	  något	  mer	  än	  att	  bryta	  barriären?	  
Få	  in	  en	  annan	  bebyggelse	  i	  dessa	  områden,	  nyare	  och	  bostadsrätter.	  Finns	  nästan	  bara	  hyresrätter.	  Skapa	  
en	  boendekarriär,	  ändra	  stadsbilden	  och	  få	  folk	  utifrån	  att	  flytta	  in.	  
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Vallentuna	  –	  Väg	  268	  

Vad	  är	  de	  största	  för-‐	  och	  nackdelarna	  med	  överdäckningen?	  

Största	  fördelen	  är	  att	  man	  får	  bort	  barriären	  mellan	  kyrkan	  och	  centrum.	  Det	  var	  viktigt	  att	  skapa	  en	  bra	  
anslutning	  mellan	  dessa	  delar.	  Tidigare	  var	  det	  ett	  svårt	  övergångsställe.	  Bullret	  minskade	  för	  en	  del	  
fastigheter.	  Nackdelen	  är	  att	  en	  överdäckning	  innebär	  att	  det	  är	  ganska	  omfattande	  ombyggnadsarbeten.	  
Varför	  valdes	  en	  överdäckning	  för	  området?	  

Det	  var	  väldigt	  svårt	  att	  ta	  sig	  fram	  vis	  korsningen	  mellan	  kyrkan	  och	  centrum	  och	  en	  överdäckning	  ansågs	  
vara	  en	  väldigt	  bra	  lösning.	  Att	  kunna	  binda	  ihop	  miljön	  mellan	  kyrkan	  och	  centrum	  var	  viktigt.	  En	  vägbro	  
tyckte	  man	  skulle	  sticka	  ut	  för	  mycket.	  En	  överdäckning	  sågs	  även	  som	  det	  bästa	  valet	  sett	  ur	  
miljösynpunkt.	  
Vilka	  specifika	  problem	  har	  uppstått	  vid	  planarbetet	  med	  överdäckningen?	  

Det	  var	  en	  liten	  nyhet	  om	  hur	  problemet	  skulle	  angripas	  med	  att	  få	  ett	  samband	  mellan	  kyrkan	  och	  
centrum.	  Målet	  var	  att	  få	  en	  naturlig	  anslutning	  med	  ett	  parklandskap.	  Ett	  problem	  var	  hur	  tunneln	  skulle	  
sänkas	  så	  att	  det	  inte	  blev	  högre	  ovanpå	  och	  att	  det	  blev	  en	  naturlig	  sluttning.	  Ett	  annat	  problem	  var	  hur	  
anslutningar	  av	  vägar	  till	  tunneln	  skulle	  ordnas.	  
Vad	  styrde	  planeringen	  av	  ytan	  ovanpå	  överdäckningen?	  

Man	  ville	  ha	  ett	  naturligt	  landskap	  ovanpå	  överdäckningen	  för	  att	  få	  en	  naturlig	  vegetation.	  Ett	  
parklandskap	  med	  gång-‐	  och	  cykelväg	  anläggs	  på	  ytan	  med	  en	  naturlig	  sluttning	  till	  centrum.	  Kyrkkullen	  
som	  ligger	  vid	  överdäckningen	  måste	  synas	  och	  ingen	  bebyggelse	  i	  Vallentuna	  får	  vara	  högre	  än	  denna.	  	  
Vad	  har	  varit	  mest	  problematiskt	  ur	  risksynpunkt	  vid	  planarbetet	  med	  överdäckningen?	  

Vägverket	  ville	  bygga	  en	  tunnel	  som	  inte	  överskred	  100	  m	  för	  att	  undvika	  bestämmelser	  som	  tillkommer	  
om	  den	  är	  längre.	  Gärdesvägen	  var	  tvungen	  att	  bli	  vinklad	  för	  att	  inte	  komma	  för	  nära	  tunnelmynningen.	  
Hur	  har	  risker	  med	  farligt	  gods	  hanterats	  och	  påverkat	  planarbetet	  med	  överdäckningen?	  

Det	  blir	  ju	  lite	  speciellt	  när	  det	  är	  farligt	  gods	  i	  en	  tunnel.	  Explosioner	  och	  vid	  tunnelmynningen	  kan	  det	  ju	  
bli	  en	  stor	  risk	  för	  personer	  i	  närheten.	  Frågan	  har	  ju	  naturligtvis	  varit	  uppe	  men	  inte	  frågan	  om	  det	  skulle	  
vara	  eller	  inte	  vara	  en	  överdäckning.	  
Följdfråga:	  Kommunen	  försöker	  få	  en	  del	  av	  vägen	  omklassificerad	  så	  att	  en	  anslutande	  väg	  inte	  ska	  få	  
användas	  för	  farligt	  gods.	  Hur	  har	  det	  påverkat?	  
Jag	  tror	  faktiskt	  i	  och	  med	  att	  Norrortsleden	  var	  under	  planering	  så	  räknade	  man	  att	  större	  delen	  av	  farligt	  
gods	  ska	  ta	  den	  vägen	  i	  framtiden.	  
Hur	  ser	  riskerna	  ut	  för	  tredje	  man	  i	  området	  och	  hur	  har	  riskerna	  beaktats?	  

Tyvärr	  kommer	  jag	  inte	  ihåg	  så	  mycket	  om	  det	  här	  
Följdfråga:	  De	  är	  väl	  inte	  så	  stora	  med	  tanke	  på	  att	  det	  inte	  finns	  några	  bostäder	  ovanpå?	  
Nej,	  det	  här	  var	  inte	  en	  så	  stor	  fråga.	  Gång-‐	  och	  cykelvägar	  placerades	  i	  mitten	  på	  överdäckningen	  och	  inte	  
vid	  kanterna.	  	  
Hur	  har	  bullersituationen	  förändrats	  med	  överdäckningen?	  

Först	  trodde	  man	  att	  bullret	  skulle	  minskas	  ganska	  mycket.	  Dock	  blev	  det	  inte	  så.	  Bullret	  minskade,	  men	  
inte	  för	  alla.	  	  Det	  krävs	  någon	  form	  av	  bullerskyddsåtgärder	  för	  att	  inte	  överskrida	  riktvärdena.	  
Följdfråga:	  Om	  man	  läser	  MKB	  så	  står	  det	  att	  många	  fastigheter	  behöver	  fönsteråtgärder.	  Då	  är	  frågan	  
hur	  stor	  del	  som	  kommer	  från	  järnvägsbron	  och	  hur	  mycket	  överdäckningen	  påverkar	  bullernivån?	  
Jag	  tror	  att	  överdäckningen	  ger	  skydd,	  åtminstone	  vid	  trevåningshusen	  på	  den	  södra	  delen.	  Dessutom	  så	  
sänkte	  man	  vägen	  så	  att	  det	  blir	  en	  skålning	  och	  ger	  en	  s.k.	  ”valleffekt”.	  Bullernivån	  blev	  mindre	  för	  de	  
flesta.	  Däremot	  blev	  det	  inte	  tillräckligt	  bra	  så	  att	  de	  understeg	  några	  riktvärden.	  
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Hur	  påverkas	  stads-‐	  och	  landskapsbilden	  av	  överdäckningen?	  

Det	  är	  klart	  att	  det	  blir	  skillnad	  när	  man	  kan	  skapa	  ett	  obrutet	  landskap	  mellan	  kyrkan	  och	  centrum.	  
Kyrkkullen	  var	  mer	  framträdande	  förut	  än	  efteråt	  
Övriga	  kommentarer	  som	  vill	  tilläggas?	  

Följdfråga:	  Det	  måste	  väl	  ses	  som	  positivt	  att	  man	  genomförde	  den	  här	  överdäckningen	  i	  Vallentuna?	  
Det	  här	  med	  att	  man	  fick	  ett	  parklandskap	  mellan	  kyrkan	  och	  centrum	  spelade	  roll.	  Överdäckningen	  hade	  
så	  mycket	  pluspoäng	  att	  det	  var	  värt	  att	  det	  kostade	  mera.	  
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Hagastaden	  –	  Norra	  Station	  

Vad	  är	  de	  största	  för-‐	  och	  nackdelarna	  med	  överdäckningen?	  

Största	  fördelen	  är	  möjligheten	  att	  kunna	  skapa	  en	  ny	  stadsdel.	  Ny	  mark	  byggs	  över	  trafik-‐	  och	  
vägområdet.	  Med	  hjälp	  av	  överdäckningen	  sammanlänkas	  Stockholm	  med	  Solna.	  En	  fördel	  med	  
överdäckningen	  är	  att	  ett	  störande	  område	  med	  avseende	  på	  buller	  byggs	  bort.	  
Nackdelen	  är	  att	  det	  är	  väldigt	  kostsamt,	  väldigt	  komplicerat	  och	  det	  tar	  väldigt	  lång	  tid	  att	  genomföra	  det	  
här.	  Det	  finns	  åtminstone	  fler	  fördelar	  än	  nackdelar	  	  
Varför	  valdes	  en	  överdäckning	  för	  området?	  

Det	  fanns	  inget	  annat	  alternativ.	  Syftet	  var	  att	  skapa	  en	  stadsdel	  och	  sammanlänka	  Stockholm	  och	  Solna.	  
En	  förutsättning	  är	  att	  vägarna	  inte	  kan	  grävas	  ner	  då	  de	  är	  högintressanta	  vägar	  som	  heller	  inte	  kan	  
stängas	  av.	  Det	  här	  området	  ligger	  i	  ett	  strategiskt	  läge	  och	  den	  gemensamma	  visionen	  har	  lett	  till	  att	  en	  
överdäckning	  var	  det	  enda	  möjliga	  alternativet.	  Det	  finns	  dessutom	  väldigt	  stora	  nivåskillnader	  där	  väg-‐	  
och	  järnväg	  ligger	  lägre,	  framförallt	  vid	  Solna.	  Det	  är	  även	  relativt	  lågt	  vid	  Stockholm	  vilket	  gör	  att	  
möjligheten	  finns	  att	  använda	  sig	  av	  en	  överdäckning.	  
Vilka	  specifika	  problem	  har	  uppstått	  vid	  planarbetet	  med	  överdäckningen?	  

Främst	  har	  problemen	  handlat	  om	  risker.	  Hanteringen	  av	  farligt	  gods	  på	  vägarna	  och	  järnvägen.	  Riskfrågor	  
som	  är	  kopplade	  till	  tekniska	  lösningar	  av	  själva	  överdäckningen,	  hur	  den	  ska	  konstrueras.	  Huvudsakliga	  
risken	  gällande	  farligt	  gods	  är	  om	  det	  inträffar	  en	  olycka.	  Om	  en	  explosion,	  brand	  eller	  rasrisk	  inträffar.	  
Särskilda	  explosionsbalkar	  måste	  användas	  i	  tunneln	  för	  att	  kunna	  hantera	  en	  explosion	  i	  tunneln	  utan	  att	  
bebyggelsen	  ovanför	  rasar	  allt	  för	  mycket.	  Bostäder	  och	  kontor	  skall	  byggas	  ovanpå	  överdäckningen.	  
Parkeringsgarage	  anläggs	  i	  mitten	  på	  överdäckningen	  där	  även	  en	  park	  och	  bebyggelse	  kommer	  att	  
anläggas.	  Väldigt	  stora	  komplikationer	  i	  samordningen	  mellan	  de	  olika	  frågorna.	  	  
Vad	  styrde	  planeringen	  av	  ytan	  ovanpå	  överdäckningen?	  

Den	  gemensamma	  visionen	  om	  Hagastaden	  har	  varit	  vägledande	  och	  kanske	  helt	  styrande.	  Stockholm	  och	  
Solna	  vill	  ha	  en	  stadsdel	  med	  blandad	  bebyggelse.	  Projektet	  har	  många	  kostnader	  vilket	  har	  lett	  till	  en	  
högre	  exploatering.	  Det	  har	  skett	  en	  samverkan	  mellan	  kommunerna	  för	  att	  lösa	  vissa	  frågor.	  En	  helt	  ny	  
park	  byggs,	  nya	  lokalgator	  byggs.	  Alla	  frågor	  har	  ännu	  inte	  lösts	  och	  gränsen	  mellan	  kommunerna	  kan	  
komma	  att	  behöva	  ändras.	  
Vad	  har	  varit	  mest	  problematiskt	  ur	  risksynpunkt	  vid	  planarbetet	  med	  överdäckningen?	  

Hur	  lång	  överdäckningen	  är	  beroende	  i	  riskproblematiken.	  Vi	  har	  allt	  det	  värsta	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  Ingen	  
restriktion	  av	  vilken	  trafik	  som	  får	  trafikera	  sträckan	  till	  idag,	  d.v.s.	  allt	  farligt	  gods	  som	  finns.	  Infört	  
bestämmelser	  om	  krav	  på	  explosionsbalkar.	  Länsstyrelsen	  kommer	  att	  sätta	  en	  klassificering	  på	  tunnlarna	  
som	  styr	  vilka	  typer	  av	  farligt	  gods	  som	  får	  passera.	  Måste	  ha	  ett	  omledningsvägnät	  ifall	  en	  olycka	  inträffar	  
samt	  vid	  underhållning.	  Omledningsvägnätet	  är	  inte	  klart	  ännu.	  
Hur	  har	  risker	  med	  farligt	  gods	  hanterats	  och	  påverkat	  planarbetet	  med	  överdäckningen?	  

Explosionsbalkar	  på	  1,5	  m	  används	  i	  tunnel	  och	  ska	  kunna	  bära	  en	  explosion	  upp	  till	  en	  mängd	  av	  2	  ton	  
trolyl.	  Extremt	  få	  transporter	  per	  år	  med	  den	  här	  mängden	  farligt	  gods	  som	  trafikerar	  sträckan.	  
Skyddsavstånd	  har	  angetts	  för	  bebyggelse	  vid	  tunnelmynningarna.	  	  
Följdfråga:	  Det	  står	  i	  MKB	  att	  transporter	  med	  farligt	  gods	  som	  överstiger	  en	  mängd	  på	  2	  ton	  trotyl	  inte	  
får	  trafikera	  under	  överdäckningen.	  Hur	  har	  detta	  hanteras?	  
Informanten:	  Det	  stämmer.	  
Hur	  ser	  riskerna	  ut	  för	  tredje	  man	  i	  området	  och	  hur	  har	  riskerna	  beaktats?	  

Det	  är	  positivt	  med	  en	  överdäckning	  både	  för	  de	  som	  bor	  där	  nu.	  Risken	  minskar	  för	  bebyggelsen	  och	  alla	  
som	  vistas	  i	  området	  idag.	  Överdäckningen	  gör	  att	  riskfrågor	  och	  mycket	  av	  problematiken	  kring	  buller	  



 

  6 

försvinner	  för	  de	  boende.	  Vid	  mynningarna	  och	  eventuella	  ventilationsschakt	  kan	  det	  vara	  en	  ökad	  risk.	  
Utformningen	  av	  mynningarna	  med	  särskilda	  restriktioner	  så	  att	  ingen	  vistas	  i	  området	  och	  riskerar	  att	  
ramla	  ner.	  Den	  samlade	  bedömningen	  är	  att	  riskerna	  minskas	  avsevärt	  med	  en	  överdäckning.	  Det	  är	  en	  
väldigt	  stor	  barriär	  som	  däckas	  över.	  
Hur	  har	  bullersituationen	  förändrats	  med	  överdäckningen?	  

Bullersituationen	  kommer	  att	  bli	  betydligt	  bättre.	  800	  m	  trafikområde	  som	  däckas	  över.	  Besvärligt	  under	  
många	  år	  när	  detta	  byggs	  i	  form	  av	  störande	  buller	  från	  bygget	  och	  befintliga	  trafiken.	  När	  projektet	  är	  
klart	  skapas	  nytt	  buller	  från	  lokaltrafiken	  i	  den	  nya	  stadsdelen.	  Bullret	  är	  inte	  mer	  än	  vad	  det	  brukar	  vara	  i	  
en	  vanlig	  stad	  eller	  stadsdel.	  Totalt	  sett	  kommer	  bullersitutationen	  bli	  väldigt	  positiv	  för	  de	  boende.	  
Hur	  påverkas	  stads-‐	  och	  landskapsbilden	  av	  överdäckningen?	  

Stads-‐	  och	  landskapsbilden	  påverkas	  ganska	  mycket.	  Spårområdet	  är	  som	  en	  dalsänka	  som	  överdäckas.	  En	  
ny	  topografi	  skapas.	  Ganska	  stora	  höjdskillnader	  inom	  området.	  Tunneltaket	  sätter	  lägsta	  höjden	  på	  
stadsdelen.	  En	  barriär	  byggs	  bort	  som	  finns	  där	  idag.	  En	  ny	  gatustruktur	  skapas	  som	  sammanlänkar	  
Stockholm	  med	  Solna.	  	  
Vissa	  kan	  se	  det	  som	  negativt	  att	  förändra	  den	  naturliga	  topografin.	  Det	  kommer	  att	  bli	  nivåskillnader	  på	  
ömse	  sidor	  om	  överdäckningen	  vid	  tunnelmynningarna.	  Frågor	  som	  hur	  trappor	  ska	  lösas	  måste	  
behandlas.	  
Övriga	  kommentarer	  som	  vill	  tilläggas?	  

Följdfråga:	  Enligt	  intervjun	  med	  den	  vi	  intervjuade	  om	  Rinkebyterassen	  framgick	  det	  att	  det	  inte	  går	  att	  
placera	  byggnader	  på	  tunneltaket.	  Det	  går	  uppenbarligen	  att	  göra	  i	  det	  här	  projektet?	  
I	  huvudsak	  ligger	  parken	  på	  den	  ”farliga	  vägen”.	  Inga	  bostäder	  ovanpå	  den	  farliga	  intunnlingen,	  dock	  finns	  
det	  bebyggelse.	  Knepig	  fråga	  som	  särskiljer	  Hagastaden	  från	  all	  annan	  vanlig	  planering.	  Alla	  snitt	  i	  
överdäckningen	  hanterar	  inte	  farligt	  gods.	  Kontor	  och	  park	  har	  lags	  ovanför	  delar	  med	  farligt	  gods.	  
Väldigt	  positivt	  att	  jobba	  med	  överdäckningar.	  Tar	  bort	  det	  som	  är	  mindre	  trevligt	  i	  miljön	  och	  skapar	  
något	  trevligare	  ovanpå.	  Det	  svåra	  är	  att	  hantera	  risker	  och	  konstruktioner.	  



 

 

 

 

BILAGA C: MODELL - ILLUSTRATIONER 

Ritningsförteckning 

(1) Situationsplan A40.0-1 

(2) Illustrationer A40.1-1 

(3) Illustrationer A40.2-1 

(4) Illustrationer A40.3-1 

(5) Illustrationer A40.4-1 

(6) Illustrationer A40.5-1 
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