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Sammanfattning
Fridhemsplan är en av Stockholms viktigaste kollektivtrafikknutpunkter med ett strategiskt läge på Kungsholmen. Under 2014-2015
genomfördes åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet och god
framkomlighet för alla trafikslag via Fridhemsplan. Samtidigt
bedrev stadsbyggnadskontoret ett detaljplanearbete som syftade till
utveckling av kv Väktaren vid Fridhemsplan. Med anledning av
detta startade trafikkontoret två separata utredningar: en om
möjlighet till bredare gångbana på Drottningholmsvägen längs med
kv Väktaren (mellan S:t Eriksgatan och Fridhemsgatan) och en
övergripande utredning som resulterade i ett gestaltningskoncept för
området kring Fridhemsplan.
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Kontoret föreslår att gångbanan vid kv Väktaren breddas till ca 12,5
meter samt att den gestaltas så att framkomlighet och trivsel för
fotgängare ska ökas. Ytan ges en torgliknande karaktär, belyses och
förses med bättre sittmöjligheter.
Enligt gällande tidplan kan ombyggnationen vid kv Väktaren startas
till våren 2017. Det totala projektets utgift uppgår till ca 26 mnkr.
Bakgrund
Fridhemsplan är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och är en
plats med potential att bli Kungsholmens naturliga centrum med
folkliv, uteserveringar, mänskliga möten och torgliv.
Under 2014-2015 genomfördes ett framkomlighetsprojekt som
syftade till en förbättrad trafiksäkerhet och god framkomlighet för
alla trafikslag via Fridhemsplan. Som en del av projektet byggdes
en ny cykelbana och en längre och bredare busshållplats på södra
sidan av Drottningholmsvägen mellan S:t Eriksgatan och
Fridhemsgatan. På norra sidan av gatan, mot kv. Väktaren, infördes
ett nytt kollektivtrafikkörfält.
Under samma period bedrev stadsbyggnadskontoret ett detaljplanearbete som syftade till en utveckling av kv Väktaren vid
Fridhemsplan med nya bostäder, kontor och servicebostäder.
Detaljplanen för kv Väktaren antogs av stadsbyggnadsnämnden i
juli 2015.
I samband med detaljplanearbetet identifierade stadsbyggnadskontoret tillsammans med trafikkontoret ett behov av att titta på
områdets potential ur ett långsiktigt perspektiv samtidigt som behov
av utveckling av gatumarken i anslutning till kv Väktaren
aktualiserades. Trafikkontoret startade därför en utredning för
gångbanan norr om Drottningholmsvägen. Syftet var att skapa en
bredare gångbana med torgkaraktär längs med kv Väktaren. I
samband med detta studerades även Fridhemsplan i ett större
perspektiv, med fokus på en mer sammanhållen miljö, för att se
utvecklingen runt kv Väktaren i en långsiktig strategi för området.
Utredningen resulterade i ett gestaltningsprogram för området med
rekommendationer på hur området kring Fridhemsplan på sikt kan
utvecklas.
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I september 2013 fick trafikkontoret en skrivelse från trafik- och
renhållningsnämnden, om behov av en ny strategi för utvecklingen
av Fridhemsplan. I skrivelsen påtalades behovet av helhetslösningar
för gator, trottoarer och trafik med särskild vikt på god
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trafiksäkerhet och attraktiv gatumiljö samt ett förslag på att
trafikkontoret ska ta fram ett förslag till hur arbetet med en
utvecklingsstrategi för området ska bedrivas. I kontorets svar på
skrivelsen (trafiknämnden 2015-12-10) nämndes att kontoret under
våren 2016 skulle återkomma till nämnden med ett förslag till åtgärder vid kv
Väktaren.

Figur 1. Kartskiss över kv Väktaren

Befintlig situation
Kvarteret Väktaren befinner sig mellan Drottningholmsvägen,
Fridhemsgatan och S:t Eriksgatan (se figur 1). Idag är området
relativt hårt trafikerat av både persontrafik och bussar samtidigt som
Fridhemsplan är en viktig mötespunkt och omstigningspunkt på
Kungsholmen. Inom kv Väktaren planeras en ökning av bostäder
och kontor, vilket kommer att bidra till än större gångflöden i
området. Det finns därför ett behov att rusta gångbanan längs med
kv Väktaren. Idag upplevs området som slitet, hårt och rörigt.
Gångbanan längs kvarteret är övermöblerad med kiosker,
reklamtavlor etc till den grad att det är svårorienterat. Dessutom
saknas det offentliga sittplatser. Belysningen består av långa stolpar
med armaturer i mitten av gatan, som försörjer hela gatans sektion.
Belysningen på gångbanorna är inte tillräcklig. Ett tak som hänger
över gångbanan i kombination med träd och kiosker gör att
gångbanan upplevs trång och mörk även under dagtid.
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Figur2. Vy över norra gångbanan vid kv Väktaren i riktning mot Fridhemsgatan

De nyligen genomförda trafikåtgärderna vid Fridhemsplan har
bidragit till bättre säkerhet för oskyddade trafikanter och bättre
framkomlighet för kollektivtrafik och cyklister. Området har dock
fortfarande brister ur ett gång- och gestaltningsperspektiv.
Gaturummet är storskaligt och bullrigt och erbjuder inga rekreativa
värden för flanörer. Få fotgängare uppehåller sig i området då
attraktiva vistelseytor saknas. Området är svårorienterat. Från såväl
Kungsholmens norra som södra delar är det svårt att hitta till
Fridhemsplan. Drottningholmsvägens östra sträckning och området
kring Fridhemsplan utgör en bristande länk i den gröna strukturen
som på många andra håll skapar rekreativa stråk.
Drottningholmsvägen är en del av pendlingsnätet för cyklister.
Under 2014-2015 förbättrades cykellösningarna i området i form av
en ny cykelbana på Drottningholmsvägens södra sida och ett nytt
brett kollektivtrafikkörfält med möjlighet för cyklister att nyttja.
Alternativa färdvägar för cyklister finns även i form av
Fleminggatan-Fridhemsgatan eller Fleminggatan-Mariebergsgatan.
Cykelparkeringen är otillräcklig och av låg kvalitet vid tunnelbanan
och busshållplatsen norr om gatan.
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Figur 3. Cykelställ i anslutning till tunnelbanas entré

Delen av Drottningholmsvägen väster om Fridhemsplan uppfattas
som monoton och torftig. Den breda, bildominerade gatan utgör en
barriär för gående och cyklister.

Figur 4. Vy över Drottningholmsvägen vid Fridhemsplan i västlig riktning

Delar av området är slitet och utrustning som t.ex. räcken och
cykelställ är generellt i dåligt skick. Ett flertal tillägg i det offentliga
rummet har gjorts genom åren. Detta bidrar till att miljön upplevs
rörig, skräpig och svårorienterad.
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Figur 5. Uppställningar på norra gångbana vid kv Väktaren och ett skadat räcke
vid busshållplatsen väster om Fridhemsgatan

Ingen parkering är tillåten längs Drottningholmsvägen. Parkering
hänvisas till mindre lokalgator och ett underjordiskt garage i
Fridhemsgaraget.
Utredning
I syfte att säkerställa att en ny utformning vid kv Väktaren passar in
i en möjlig långsiktig utveckling av närområdet har kontoret tagit
fram ett gestaltningsprogram med rekommendationer på hur
området runt Fridhemsplan kan utvecklas i framtiden. Programområdets respektive inriktningsbeslutets avgränsning visas i figur 6.
Gestaltningsprogrammets ingående delar har inte kostnadsberäknats
då det framförallt är att se som en idéstudie. Det är viktigt att notera
att kontoret i dagsläget inte har planerat för genomförande av någon
annan del än vid kv Väktaren.
Under arbetet med gestaltningsprogrammet formulerades fem
övergripande mål: förbättra kopplingar, knyta samman områdets
strukturer, bygga bort barriärer, stärka identiteten, öka stadslivet
och höja kvalitetsnivån.
Viktiga målpunkter som ligger nära projektområdet lyfts fram genom att stärka
kopplingarna mot dessa. För att skapa bättre förutsättningar för gående, cyklister
och kollektivtrafik föreslås att delar av den befintliga trafikstrukturen förändras.
Genom att minska ytorna för privatbilism skapas bättre förutsättningar för ett
rikare stadsliv. Samtidigt är området en viktig trafiknod, inte minst för
kollektivtrafiken. För att säkerställa denna funktion bibehålls befintlig
övergripande trafikstruktur, även om ytor omdisponeras så att mark frigörs för
oskyddade trafikanter. Det av kontoret framtagna gestaltningsprogrammet är en
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möjlig långsiktig utvecklingsstrategi för området för att skapa en väl sammanhållen
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miljö, både gestaltnings- och trafikmässigt. Den täcker inte bara Fridhemsplan utan
även intilliggande sträckningar av Drottningholmsvägen.

Figur 6. Kartan visar programområdets läge på Kungsholmen
Programområdet har delats i tre områden med olika karaktär:
Drottningholmsvägen, Fridhemsplan/Fridhemsgatan och Kronobergstorget (se
figur 7).
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Område som ingår i
inriktningsbeslutets
åtgärdsförslag

Figur 7. Översikt
Drottningholmsvägen - Delen av Drottningholmsvägen mellan S:t Eriksgatan och
Fridhemsgatan föreslås bindas ihop med den befintliga esplanaden väster om
Mariebergsgatan. På detta sätt kan en mera sammanhållen och attraktiv miljö
skapas för de som går och cyklar i området.
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Fridhemsgatan/Fridhemsplan - Målet är att återta Fridhemsplans gamla
funktion som attraktiv mötesplats. En flexibel, hårdgjord yta med ett trädtak och
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plats för planteringar i form av buskar och perenner föreslås ersätta dagens
gräsmatta. Ytan kan möbleras med exempelvis torghandel och byggnad för café
ed.
Kronobergstorget – Förslaget utgår från att ramperna till polishusets garage kan
utgå, vilket möjliggör en ny byggnad samt en torgbildning.

Åtgärdsförslag
Kontoret föreslår en ny utformning av norra gångbanan på
Drottningholmsvägen vid kv Väktaren.
Förslagets målsättning är att möjliggöra en mindre platsbildning och
en ny social mötespunkt. Centrala Kungsholmen saknar bra
torgplatser och mindre samlingspunkter och norra sidan av
Drottningholmsvägen har bra förutsättningar att utvecklas till
attraktiv nod i området. Tack vare funktionen som kollektivtrafiknod och de kommersiella aktiviteterna i området finns det goda
förutsättningar för liv och rörelse. En platsbildning kan också hjälpa
till att stärka platsen som en fungerande kollektivtrafiknod.
Gångbanan vid kv Väktaren har ett fint söderläge, vilket också
bidrar till platsens attraktivitet.

Figur 8. Visionsbild över trottoaren vid kv Väktaren
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I förslaget behålls trafiklösningen från det tidigare byggda
framkomlighetsprojeket, som genomfördes år 2014-2015. I
projektet skapades ett kollektivtrafikkörfält förbi kvarteret i
västgående riktning med cykeltrafiken i kollektivtrafikkörfältet.
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Kortfattat sammanfattas de föreslagna åtgärderna i följande punkter,
se figur 9 och bilaga 1 för illustrationsplan:
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Gångytan breddas från 8,0 till ca 12,5 meter. Mittrefugen i
körbanan rivs bort för att ge utrymme för den bredare
gångbanan. På så sätt skapas ett 5,5 meter brett stråk för
rörelse med tydliga avgränsningar mot uteserveringszonen
(längs fasaden) och möbleringszonen. Ett nytt ledstråk
kommer att leda synskadade längs med hela kvarteret.



Kioskbyggnader och reklamtavlor tas bort från gångstråket
och möbleringsytan. Gångbanan kommer att upplevas
renare, ljusare och mer framkomlig.



Befintliga träd utgår och ersätts av nya placerade längre
ifrån fasaden. Träden placeras i den två meter breda
möbleringsytan. Totalt föreslås tio nya träd.



Platsen får varierande beläggning i form av betong- och
granitplattor, som skiljer sig från gångbanornas normala
karaktär i Stockholm. Avsikten är att platsen ska upplevas
som ett torg där beläggningen ger en speciell karaktär för
hela platsen.



Närmast fasaden skapas möjlighet för utserveringar. Dessa
bör utformas utan inbyggnader. Beläggningens mönster
förstärker avgränsningen mot gåytan.



I möbleringszonen placeras några enstaka rejäla sittmöbler.
Nya sittmöjligheter inbjuder till att stanna och uppleva
platsen.



Belysningen förstärks med hjälp av linspännsstolpar över
körbanan med nya armaturer. En ny belysning över norra
gångbanan och en ny parkbelysning längs med den nya
cykelbanan på södra sidan av gatan kommer att ge trygghet
och ökad trivsel.



Nya cykelparkeringar anläggs i bägge ändarna av
gångbanan. Åtgärden förebygger den stökiga miljön vid
tunnelbanans entré. Cykelparkeringen vid tunnelbanans
entré ges en speciell utformning, då den föreslås avgränsas
med en konstnärlig skärmplåt, som fångar upp områdets
karaktär.

Trafikkontoret
Trafikplanering

2016-03-15 Sida 11 (13)



Gång- och cykelöverfarterna över Drottningholmsvägen och
Fridhemsgatan breddas och rättas till för att öka både
säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter.



Den oreglerade cykelöverfarten vid övergångsstället över
Fridhemsgatan höjs upp. Åtgärden höjer säkerheten för
fotgängarna och uppmärksammar cyklisterna vid korsandet
av övergångsstället.

Även belysningen vid busshållplatsen väster om Fridhemsgatan
föreslås ses över och ersättas med nya linspänn. Åtgärden skapar en
enhetlig belysning mellan S:t Eriksgatan och Mariebergsgatan.

Figur 9.llustrationsplan för Drottningholmsvägen vid kv Väktaren
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kontoret. Stadsbyggnadskontoret har
medverkat i projektet. Även kontakt med Kungsholmens
stadsdelsförvaltning, Trafikförvaltningen, Alecta och
Familjebostäder har tagits under utredningen kring kv Väktaren och
trafiksituationen vid Fridhemsplan.
Ekonomi
Projektet är inrymt inom nämndens investeringsplan för åren 20162017. Utgiften beräknas uppgå till cirka 26,0 mnkr. Merparten av
utgiften avser breddning av själva gångbanan inklusive beläggning
med betong- och granitplattor (ca 7,5 mnkr) samt belysning (ca 3
mnkr). Projektet omfattar även en relativt stor andel rivning då
befintlig mittrefug utgår (ca 1,2 mnkr) samt trafikanordningar under
byggtiden (ca 2,2 mnkr). Ledningsomläggningar är en annan stor
kostnadspost (2,2 mnkr).
Projektet har en intäkt om 0,5 mnkr från Alecta, fastighetsägare till
kv Väktaren. Enligt exploateringsavtal ska Alecta betala en
gatukostnadsersättning till trafikkontoret för ombyggnad av
trottoaren framför Väktaren 35. Ursprunglig ersättning enligt avtalet
var 2,8 mnkr. Summan sänktes dock till 0,5 mnkr då planerade
kommersiella verksamheter inte har beviljats inom detaljplanen.
Den tillkommande driftkostnaden för den utökade gångbanan
beräknas till ca 20 000 kr per år.
Kapitalkostnaderna beräknas öka med cirka 1,3 mnkr från och med
2018. Beräkningen har gjorts med en avskrivningstid om 30 år och
intern ränta om 1,75 procent. Kostnaden minskar därefter successivt
med gjorda avskrivningar. Av den beräknade kapitalkostnaden
avser cirka 0,9 mnkr avskrivningar och 0,4 mnkr intern ränta.
Tidplan
Framtagande av handlingar pågår. Enligt gällande tidplan kan ett
genomförande ske under 2017.
Trafikkontorets förslag
Trafiknämnden godkänner trafikkontorets förslag till inriktning
avseende breddning och gestaltning av gångbanan vid kvarteret
Väktaren till en utgift om ca 26,0 mnkr.
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Slut

Bilagor
1. Fridhemsplan. Illustrationsplan för Drottningholmsvägen vid kv
Väktaren
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