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Campus Albano - Möte med referensgrupp, tema 
stadsbyggnad/infrastruktur 

Minnesanteckningar 
 
Tid  2017-04-21 kl.10:00-11:30 
Plats Projektkontoret Kräftriket 16 
 

Närvarande: 

Rickard Murray   Förbundet för Ekoparken 

Johan Colding    Stockholm Resilience Centre 

Henrik Waldenström   Världsnaturfonden 

Märta Angert Lilliestråle   Haga Brunnsvikens vänner 

Christian Laine   Kommittéen för Gustavianska Parken 

Lotta Sandström   Styrelsen Söderbrunns Koloniförening 

Elin Salomonsson, hållbarhetssamordnare  Akademiska Hus/Svenska Bostäder 
Tomas Persson, projektledare mark och finplanering Akademiska Hus 
Johan Bölin, bitr. projektchef   Akademiska Hus 
Stefan Sommarström, projektchef  Akademiska Hus 
Magnus Huss, marknadsområdeschef  Akademiska Hus 

Göran Lindberg   Nivå Landskapsarkitektur 

Björn Ribbhagen, projektledare  Svenska Bostäder 
Rolf Kaae, projekteringsledare  Svenska Bostäder 

Delges; de närvarande samt  

Stefan Barthel    Stockholm Resilience Centre 

Amelie Lindhagen, samordnare för Nationalstadsparken Länsstyrelsen 

Clas Florgård 

Hayar Gohary, affärschef Albano  Akademiska Hus  
Caroline Kvillström Brand, projektledare hus 1 och 2-4 Akademiska Hus 

 

1 Punkter från föregående möten 

 Vyer 

Nya vyer från Stallmästarholmen, från Bellevueberget samt från Söderbrunnsvikens 
koloniområde behöver tas fram. 

Viktigt att inkludera nattvyer samt vyer från årstiden oktober-april, dvs när det inte finns några 
löv på träden. 

 Tider 

Första inflyttning 2020. Etapp 1 inflyttad och klar 2023. 
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Bygglov för husen inskickade men ej godkända. 

Fokus har legat på husens gestaltning, finplaneringen har inväntat att husens gestaltning ska 
landa och ska nu startas upp igen. 

2 Dagens tema: Stadsbyggnad och infrastruktur 

 Arbetet med utemiljöerna pågår. Det betyder att de bilder som visades på mötet inte på 
något sätt är slutgiltiga utan endast visar skisser/idéer/arbetsmaterial. 

 

Vägar: 

De vägar som finns i området är Greta Arwidssons väg (före detta Björnnäsvägen), 
Ruddamsvägen (nytt vägavsnitt längs Roslagsbanan som kommer bli ett viktigt stråk mellan 
KTH – Albano - SU), Albanovägen (områdets huvudgata, belägen på Värtabanans tunneltak), 
samt befintliga Hannes Alvens väg (längs Albanova) och Roslagsvägen (omdanas 
förhoppningsvis till stadsgata i framtiden, detta är dock stadens ansvar och inte projektets). 

De vägar i området som kommer vara trafikerade med bilar är Ruddammsvägen, Hannes 
Alfvens och Greta Arwidssons väg. Albanovägen kommer vara tillgänglig för biltrafik, dock 
enbart angöringstrafik tex färdtjänst och varuleveranser. Biltrafiken längs Greta Arwidssons väg 
stängs av vid viadukten under Roslagsbanan, vilket innebär att trafik till Söderbrunn måste ta 
Drottning Kristinas väg. Bilparkeringen i området förläggs i ett garage under hus 2-4. 

Cykeltrafiken är prioriterad i området. Cykelbanor kommer finnas längs Ruddamsvägen och 
Greta Arwidssons väg och på Albanovägen. Cykelparkering finns både i ett cykelgarage i hus 
1, i bostadshusens källare samt utplacerade över hela området. Lägen nära entréer till husen 
prioriteras. Cykeltrafiken som redan idag finns längs Roslagsvägen finns kvar. En cykel- och 
gångbro planeras av staden i Albanovägens förlängning över Roslagsvägen i riktning mot 
Hagastaden och Karolinska Institutet. 

Gångtrafikanter prioriteras längs Albanovägen och i gränderna i området. I trapporna planteras 
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träd så långt in det är möjligt map på husens utbredning under trapporna. 

Förbundet för ekoparken arbetar just nu för att Roslagsvägen ska grävas ner i samband med 
att Roslagsbanans sträckning förändras och grävs ner. 

Kollektivtrafik: 

En framtida station finns förberedd för i Värtabanan-tunneln. 

Stockholmsförhandlingen har tagit beslut om Roslagsbanans nedgrävning och dragning till city. 
Det besked som projektet fått är att den ska grävas ner under Roslagsvägen. 

Dialog förs med SL ang. en eventuell framtida tunnelbanestation på Albano. Svårigheter pga 
tunnelbanans djupa läge under Albano. 

Bussar angör området på Ruddammsvägen och Roslagsvägen. 

Dagvattenhantering: 

Dagvattnet renas i dagvattenstråket i parken, med dammar som kan svämma över vid stora 
regn. Vattnet ska renas på området så att det är renare än Brunnsviken när det slutligen släpps 
ut där. 

Platser: 

Tanken är att de olika platserna i området ska ha olika användning samt ha olika nivåer av 
aktivitet. Där vissa delar är lugnare än andra. 

Terrasser på byggnaderna: 

Hus 1, 2 och 4 har publika terrasser (de nedersta terrasserna mot parken). Övriga terrasser på 
hus 1, 2 och 4, samt övriga byggnaders tak, kommer inte att vara beträdbara av allmänheten. 

Terrasserna ska innehålla olika funktioner så som uteserveringsmöjligheter, ute-studieplatser, 
ev odling, försöksträdgårdar mm. Terrasserna ska vara gröna (med olika typer av 
växter/buskar, inte bara sedum) och ska locka bin. Finns möjligheter med träd på terrasserna? 
Ev i pelarlägen. Kan det se konstigt ut i landskapet att ha träd på redan högt belägna terrasser? 
Finns en lång historia av odling/experimentträdgårdar i närområdet, vilken kan tas till vara här. 

Kan studenter eller Söderbrunns koloniområde hjälpa med skötsel av terrasserna? Kan 
studenter, eller tex Stockholm Resilience Center vara faddrar av olika delar av terrasserna? Här 
kan viktiga tvärvetenskapliga kopplingar skapas. 

Terrassernas växtlighet diskuteras ytterligare vid nästa möte 

Albanovägen: 

Områdets huvudgata där trafiken sker på gående och cyklisters villkor, sk shared space. 
Endast angöring för taxi, färdtjänst, varutransporter osv. Vilken markbeläggning ska användas? 
Betong eller natursten? Natursten åldras bättre och bör väljas. Diskussioner kring användning 
av ruderata växter med anknytning till den järnväg som finns i tunneln under Albanovägen. 

Albanoterassen: 

Ligger norr om Albanova. I detaljplanen är en amfiteater inritad, oklart om denna kommer 
byggas. Platsen ska vara grön, med utrymme för Vetenskapens hus att använda för pedagogik, 
då de har sina lokaler i närheten. Platsen blir även viktig för de närliggande bostadshusen då 
deras gårdar är relativt små. 

Vetenskapens hus är intresserade av att kunna använda hela området för sin undervisning 
med olika temapromenader och dylikt. 

Albanoparken; 

I parken finns dagvattenlösningen för området. Här bör fokus ligga på bottenfaunan samt att 
gynna tex trollsländor. 

Vi kommer jobba med olika ålder på träden så att det ska finnas stora träd redan från start. Vi 
har stöd från en trädexpert. Kan vi använda pyramid popplar för att snabbt få upp växtlighet 
som bryter det horisontella intrycket? 

Det finns en grantradition i området, inte bara ek, som vi kan använda i parken. Ger även 
grönska året om. Granhäckar kan användas med fördel mot Roslagsvägen. 
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Albanobacken: 

Albanobacken består av en stor trappa som sträcker sig från Albanovägen ner till Albanoparken 
mellan hus 2 och 4. Trapporna ska brytas upp i olika sektioner, samt får grönska i form av 
mindre träd så långt in från parken som det är möjligt. Husen sträcker sig in under trapporna 
vilket innebär att träd inte kan planteras högre upp i trappan. Trappans utformning förändras 
från Albanovägens mer urbana utformning till Albanoparkens mer naturliga utformning. 

Björnnäsplatsen: 

Ligger vid korsningen Ruddammsvägen, Greta Arwidssons väg, vid viadukten under 
Roslagsvägen. Ska utformas mer som shared space än en regelrätt korsning.  Detta blir en nod 
mellan områdets norra och södra del, och här kan vi visa kopplingen till den gamla jaktparkens 
entre. Kan vi använda utformningen lika det gamla jaktparksstaketet i någon del (lik en hög 
gärdsgård)? Kommer att finnas murar längs Roslagsvägen som dels kan vara gröna och dels 
ha anknytning till nationalstadsparken och den gamla jaktparken. 

3 Övriga frågor 

 Byggdamm: 

Söderbrunns Koloniförening har upplevt stora problem med byggdamm på deras område. 
Följande åtgärder har satts in för att minska dammet: 

- Dambindande åtgärder (sk Dustex beläggning) på arbetsområdet med fokus på 
transportvägarna 

- Vattning före och efter sprängning 

- Vattning av arbetsområdet då temperaturen ej är nära 0 grader (pga risk för isbildning) 

- Entreprenör har kontinuerlig kontroll på detta, samt dammet diskuteras på 
skyddsronder(veckovis) och miljöronder(månadsvis). 

- Speciell sopning av Greta Arwidssons väg och byggvägen varje onsdag för 
dammbekämpning. 

- Kontakt tagen med miljöförvaltningen för att säkerställa att miljöförvaltningens krav uppfylls 
i området 

 Konst på området: 

Statens konstråd är involverade i projektet och ett konstprogram finns framtaget. Statens 
konstråd har involverat de Holländska konstnärerna OOZE. De har varit på besök och jobbar 
främst med utemiljön och dagvattnet på området. 

 Gemensamt möte med staden? 

Ska vi försöka få till ett gemensamt möte med staden för att diskutera tex omdaningen av 
Roslagsvägen? 

4 Kommande möten 

 Inspirationsföreläsningar 

Christian Laine har hållit en mycket uppskattad inspirationsföreläsning om Albanos historia och 
kulturmiljö för projektet. 

Henrik Waldenström har berättat om parkens biologiska mångfald och djurliv, vilket även det 
var mycket uppskattat. 

Inga nya inspirationsföreläsningar är bokade i dagsläget. 

 Mötesserien med referensgruppen fortsätter med definierade teman enligt följande: 

Ekologi 

- Ekosystemtjänster 
- Spridningsvägar 
- Växtval 
- Dagvatten 
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Ytterligare ämnen vi bör behandla? 

Följande ämnen har behandlats i mötesserien hittills: 

Gestaltning byggnader, färgsättning, tillgänglighet, konst, landskap 

5 Nästa möte 

 Nästa möte hålls den 16/6 kl.10-11:30 med fokus på ekologi på terrasser och tak, dvs 
kopplade till byggnaderna. Den ekologiska mångfalden i parken diskuteras på separat möte. 

 

Vid protokollet: Elin Salomonsson 


