BAKGRUND, PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
I detta inledande avsnitt beskrivs studieområdets
historiska utveckling fram till dagens situation.
Dagsläget i studieområdet skildras under tre rubriker;
bebyggelse, grönstruktur och kommunikationer.
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Ulvsundaområdet 1829,
landsbygd

Ulvsundaområdet 1886,
ny bebyggelse växer
fram utefter järnvägen i
Sundbyberg.

Ulvsundaområdet 1957,
Mariehäll och Ulvsunda
industriområde bebyggt.
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HISTORIK
Bebyggelsestrukturen i stadsdelarna Mariehäll och
Ulvsunda har sina rötter i tiden kring industrialismen.
Industrialismen innebar en kraftig tillväxt för
Stockholmsregionen och den snabba folkökningen
ledde till svår bostadsbrist och santiära och sociala
problem i stadskärnan. Dessa problem, i kombination
med den nyutvecklade tekniken för transport per
järnväg och ångbåt, gjorde att allt fler valde att flytta
ut från stadskärnan. Järnvägen gjorde tidigare
svårtillgängliga skogs- och lantbruksområden i
Stockholms
utkanter
attraktiva
för
industrilokaliseringar. Från mitten av 1800-talet till
början av 1900-talet växte en rad förstäder med
industriområden och bostäder fram utefter
järnvägarna.
En av dessa var Sundbyberg som, när
Västeråsbanan byggdes på 1870-talet, utvecklades
till en förstad med såväl industrier som bostäder.
Sundbybergs framväxt fick snart återverkningar på
det närliggande Mariehäll. Mariehälls läge invid
Bällstaån var gynnsamt för transporter av varor in till
innerstaden och under slutet av 1800-talet växte en
omfattande industribebyggelse fram i stadsdelen.
Stora delar av de gamla gårdsägorna från Mariehälls
och Kratsboda gårdar styckades under slutet av
1800-talet och början av 1900-talet till villatomter,
som såldes på spekulation och bebyggdes med en
brokig skara bostadshus.
Fenomenet var inte unikt för Mariehäll. Stadsdelen
var en av många i Stockholms närhet som vid den
här tiden exploaterades snabbt, planlöst och utan

Vinnande förslag i arkitekttävling om kv Baltic i
norra Mariehäll, arkitekt: Erskine-Tovatt

statlig och kommunal kontroll. Byggspekulationen
orsakade såväl sanitära som sociala problem och
för att få bukt med problemet inkorporerades
Mariehäll med Stockholm 1916.
I samband med Sundbybergs framväxt köpte
Stockholms stad även Ulvsunda ägor, med avsikt
att där skapa ett sammanhängande industriområde.
För att göra tomterna än mer attraktiva byggdes 1912
ett järnvägsspår från Ulvsundasjöns strand tvärs
igenom Ulvsunda och Mariehäll upp till Sundbybergs
station. Ulvsunda industriområde byggdes dock inte
ut efter stadens planer, då första världskriget med
efterföljande depression kom emellan.
I början av 1930-talet började Stockholm planera för
en flygplats i västra delarna av staden. 1936 invigdes
Bromma flygplats, belägen mycket nära
bostadsbebyggelsen i södra Mariehäll.
I samband med flygplatsens anläggande kom
byggandet i Ulvsunda industriområde slutligen igång
på allvar och tomterna fylldes snart med
funkisbyggnader för industri och kontor.
Inflygningshöjden till flygplatsen begränsade
byggnadshöjden, vilket bidrog till att stadsdelens
bebyggelse fick en måttlig skala. Bullerstörningarna
från flyget blev omfattande och medförde att södra
Mariehäll och Ulvsunda 1952 belades med
byggnadsförbud för bostadsbebyggelse.

Under 1960- och 1970-talen var efterfrågan på kontor
i ytterstadsområdena stor och flera äldre bostadshus
i Mariehäll revs för att ersättas av storskaliga
kontorshus. Norra Mariehäll utvecklades alltmer mot
ett renodlat verksamhetsområde och kontorisering
av bostadshus var ett utbrett problem i hela
stadsdelen. Den närservice som tidigare funnits
längs Bällstavägen lades successivt ner och en del
av byggnaderna i stadsdelen var i mycket dåligt skick.
1981
påbörjade
stadsbyggnadskontoret,
fastighetskontoret och socialförvaltningen, på initiativ
av byggnadsnämnden, ett stadsförnyelsearbete i
Ulvsunda och Mariehäll för att förbättra miljön i
stadsdelen och vända den nedgående
befolkningsutvecklingen. De boende i området
engagerades för att förbättra sin stadsdel, genom
temakvällar och studiecirklar.
Ett av stadsförnyelsearbetets huvudsyften var att
finna ytor för att komplettera stadsdelarnas
lägenhetsbestånd med större lägenheter i hus med
hiss. I Mariehäll föll de flesta av projektgruppens
föreslagna byggprojekt på Bällstavägens
trafikmängder. Bullret från den tungt trafikerade
vägen var för störande för att nya bostäder skulle
kunna uppföras intill den. I den södra delen av
Mariehäll kunde dock ett par projekt med bostäder
och daghem genomföras.
I Ulvsunda industriområde var bostadsområdena
relativt fullbyggda, men projektgruppen fann två ytor
i Johannesfred, som under början av 1990-talet
bebyggdes med bostäder.

Utöver dessa bostadsprojekt var resultatet av
stadsförnyelsearbetet att fler daghem ordnades både
i Ulvsunda och i Mariehäll, diverse
hastighetsdämpande åtgärder genomfördes i
Mariehäll och att ett bullerplank byggdes mot
Ulvsundavägen.
Vid stadsförnyelsearbetet framkom även många
förslag för upprustning av grönytor och trafikmiljöer,
men som på grund av olika prioriteringar hos berörda
förvaltningar aldrig kom till stånd.
På 1990-talet riktades blickarna åter mot Mariehäll.
Stockholm, Sundbyberg och Solna planerade för
Tritonlänken, en broförbindelse över Bällstaån, som
skulle avlasta Bällstavägen och få bort en del av
genomfartstrafiken genom Sundbyberg och Solna.
Med mindre trafik på Bällstavägen skulle de norra
delarna av Mariehäll kunna bebyggas och
Stockholms stadsbyggnadskontor studerade
möjligheten att bebygga kvarteret Baltic med
bostäder och kontor. Då Tritonlänken aldrig
realiserades stoppades planeringen av ny
bebyggelse i norra Mariehäll.
I 2000-talets bostadsbrist har kvarteret Baltic blivit
aktuellt igen och under våren och sommaren 2003
anordnade stadsbyggnadskontoret och gatu- och
fastighetskontoret en arkitekttävling i området. Enligt
aktuella skisser kan området inrymma 1000 bostäder
och 1000 arbetsplatser. Vinnaren i arkitekttävlingen
var Erskine-Tovatt arkitektkontor med sitt förslag 7kamp.
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OMRÅDET IDAG
Studieområdet är strukturerat efter Ulvsundavägen,
som slingrar sig i nord-sydlig riktning strax väster
om stadsdelarna. Detta är en splittrad stadsbygd, där
industriområden, trafikleder, järnväg och inte minst
Bromma flygplats dominerar helhetsbilden.
Här och var finns dock pärlor gömda, som Mariehälls
gård,
Mariehällskyrkan,
de
vattennära
grönområdena i södra Ulvsunda och de fina
bostadsmiljöerrna i Björkbacken, Johannesfred och
södra Mariehäll.
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Bromma flygplats delar av Mariehäll och Ulvsunda
från de västra delarna av Bromma, vilket gör att
stadsdelarna känns mer vända mot Sundbyberg och
Solna, på andra sidan av Bällstaån, än mot
Stockholmssidan. I Sundbyberg har man satsat
mycket på området utefter Bällstaån och flera andra
projekt är på gång i närområdet.
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BEBYGGELSESTRUKTUR
Sundbyberg
Sundbyberg började byggas ut under 1870-talet och
strukturerades tydligt efter Västeråsbanan i ett
klassiskt rutnät. Många av de ursprungliga trähusen
i rutnätskvarteren har ersatts av nyare byggnader,
men kvartersstrukturen har konsekvent bevarats.
Området mellan järnvägen och Bällstaån var tidigare
ett utpräglat industriområde, men sedan 1980-talet
innehåller området mestadels kontor. Under slutet
av 1990-talet och början av 2000-talet har stadsdelen
kompletterats med en rad bostadshus utefter
Bällstaån.
Nordväst om Sundbybergs centrum ligger Duvbo,
som är ett villaområde av trädgårdsstadskaraktär
som byggdes 1900-1920. Området är klassat som
riksintresse för kulturmiljövården. Duvbo gränsar till
Rissne, ett område med flerbostadshus från 1980talet. Rissne är en av flera tunnelbanestadsdelar i
Sundbyberg och har svaga direkta kopplingar till
omgivande stadsdelar. I Sundbybergs översiktsplan
är Rissne ett förändringsområde, där
"kompletteringsbebyggelse, förstärkning av det
offentliga rummet och stärkta kopplingar till
omgivande stadsdelar ska undersökas".
Söder om Bällstabro, på Sundbybergssidan, ligger
Lilla Alby, en stadsdel med anor från slutet av 1800talet. Den har dock omvandlats mycket under 1960och 1970-talen och utgör idag en brokig och relativt
avskild stadsdel. Lilla Alby delas i två delar av
Hamngatan, som är kraftigt trafikerad av
genomfartstrafik. I Sundbybergs översiktsplan är Lilla
Alby ett förändringsområde, som kan kompletteras
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Kvarteret Baltic

Mariehälls gård

Landsvägen mot Sundbybergs centrum

med ny bebyggelse. En av fördelarna med en
eventuell Tritonförbindelse för Sundbybergs del vore
att genomfartstrafiken genom Lilla Alby med största
sannolikhet skulle minska, vilket ger nya möjligheter
att utveckla stadsdelen.

skala. Bebyggelsen är av varierande ålder och
kvalitet och är orienterad efter Ranhammarsvägen,
som löper i nord-sydlig riktning genom hela området.
Ulvsunda industriområde är relativt småskaligt i de
västra delarna, medan Carlsbergs jättefastighet
stänger av mot Bällstaån i öster. Söder om
Huvudstaleden omges industriområdet av två
bostadsområden med smalhus från 1940-talet. I
Björkbacken finns inslag av byggnader från 1920 och
1930-talet och i Johannesfred finns några 1950talshus. Husen är varsamt inplacerade i den
kuperade terrängen längs smala slingriga gator. I de
södra och östra delarna finns två nyare husgrupper
som är resultat av 1980-talets stadsförnyelse.

SERVICE

Bällsta
Väster om Ulvsundavägen ligger stadsdelen Bällsta
med Solvalla travbana närmast vägen. Solvalla har
sedan starten 1927 byggts ut och till i flera omgångar
och består av en brokig skara byggnader.
Anläggningen tar stora ytor i anspråk för parkering
och hästhantering. Söder om Solvalla ligger
Solvallaskogen, ett kuperat grönområde som ligger
relativt avskärmat från övrig grönstruktur i området
och som till största delen används av Solvalla, för
träningskörning och parkering. Intill Solvallaskogen
ligger småstugeområde Bällsta från 1940-talet, med
enhetliga byggnader placerade utmed långa raka
gator.
Riksby
Bromma flygplats byggdes mellan 1933 och 1936.
Terminal- och kontorsbyggnader ritades av Paul
Hedqvist i stram funkisstil. De flesta av byggnaderna
är välbevarad och sedan år 2000 är två byggnader
vid flygfältet byggnadsminnen. Hangarbyggnaderna
i flyplatsens östra delar används idag som
stormarknadslokaler. I anslutning till flygfältet finns
flera kolonistugeområden.
Ulvsunda industriområde
Öster om Bromma flygplats ligger Ulvsunda
industriområde, som växte fram under 1940- och
1950-talen. Området ligger under flygplatsens
inflygningzon, och byggnaderna håller därför låg

Mariehäll
I de norra delarna av Mariehäll har moderna och
storskaliga industri- och kontorsbyggnader från 1960och 1970-talen ersatt större delen av den
ursprungliga bostadsbebyggelsen. Mariehälls gård
från 1700-talets slut är en av få bevarade äldre
byggnader i norra Mariehäll. Norra Mariehäll
domineras av kvarteret Baltic, ett före detta
industriområde där det funnits bl a tegelbruk och
kabelverk. Området är idag till större delen avrivet
och utnyttjas för upplag och masshantering. Marken
är på vissa ställen kraftigt förorenad och måste
saneras. Tvärs igenom området går ett industrispår,
som används för vissa transporter till och från
Carlsbergfabriken i Ulvsunda industriområde. Södra
Mariehäll utgör idag ett välfungerande villaområde
av trädgårdsstadskaraktär, där den gamla
småhusbebyggelsen kompletterats med inslag av
nyare bebyggelse.

Intill Bromma flygplats, på mark som förut tillhörde
flygplatsen, har ett stormarknadsområde vuxit fram.
Här finns såväl matbutiker som systembolag och
större elektronikbutiker. Området riktar sig idag tydligt
till bilburna besökare, men med en tvärbanehållplats
blir tillgängligheten bättre. Tidigare fanns de flesta
närservicefunktioner utefter Bällstavägen i Mariehäll,
men dessa har successivt lagts ner på grund av
vikande underlag.
I Ulvsunda industriområde finns främst specialbutiker
av större storlek, som brädgård, vitvarubutik och olika
former av byggvarubutiker. Närservice saknas dock
nästan helt, varför de boende och arbetande i
området är hänvisade till service i Sundbybergs
centrum.

Flerbostadshus i södra Mariehäll
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Grönt möte med Bällstaviken, Ulvsunda industriområde

Lekpark på Flyttblockshöjden i södra Mariehäll

Bällstaån och Bällstaviken norrifrån
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Parken vid Mariehällskyrkan är en av få grönytor i stadsdelen

GRÖNSTRUKTUR
Bebyggelsen i Mariehäll och Ulvsunda har vuxit fram
utan att några större grönstråk har bevarats i
området, varför stadsdelarna idag saknar
sammanhängande grönområden. Detta upplevs i
framför allt i de norra stadsdelarna som en brist på
promenadstråk och rekreationsytor. Utefter Bällstaån
har bebyggelsen krupit ända fram till vattnet, utan
det gröna stråk, som finns på många andra ställen
längs Stockholms stränder. Ulvsundavägen och
Bromma flygplats skär effektivt av Mariehäll och
Ulvsunda från de grönområden som finns västerut.
Ulvsunda
I Ulvsunda industriområde finns endast ett fåtal
grönytor, koncentrerade till området intill
Huvudstaledens brofäste.
Söder
om
Huvudstaleden
ligger
två
bostadsområden, varsamt inplacerade i terrängen,
kring slingrande gator. Runt husen finns mycket
natur sparad, vilken utgör en naturlig avgränsning
mot Ulvsundavägen och det intilliggande
industriområdet. Längs udden som går ut i Bällstaån
går ett grönt promenadstråk, som avbryts vid
Rostugnen 6, en mycket förorenad ödetomt i
områdets södra delar. Promenadstråket skulle

relativt enkelt kunna förlängas, så att man kan
promenera runt udden och bort till Lillsjön med
intilliggande parkområden.
Mariehäll
Mariehäll har mycket ont om parker och
grönområden. I de södra delarna ger de många
trädgårdarna ett grönt intryck, men det finns mycket
få allmänna grönytor. I norra Mariehäll finns några
få grönytor, som idag är svårtillgängliga, men som
skulle kunna utvecklas och komma hela stadsdelen
till nytta.

förorenad. I sedimenten har bl a höga oljehalter
påträffats.
Även söderut i Bällstaviken är vattnet förorenat, då
dagvatten från både Bromma flygfält och Ulvsunda
industriområde går direkt ut i Ulvsundasjön.
Utefter ån finns ett flertal båt- och kanotklubbar, med
bryggor och ytor för vinteruppläggning. Dessa
verksamheter är ofta försedda med staket, vilket
hindrar allmänheten från att promenera längs med
stranden.

I kvarteret Baltic i Mariehälls nordvästra del ligger
ett koloniområde med ett fyrtiotal stugor i ett
bullerstört läge intill Ulvsundavägen. Avgaser och
vägdamm gör detta till en olämplig miljö för odling
av frukt och grönsaker. Kolonilotternas öde är osäkert
när Balticområdet ska bebyggas, men det mest
troliga scenariot är att de ligger kvar.
Bällstaån
Bällstaån rinner upp i Järfälla kommun och mynnar i
Bällstavikens innersta del, vid Mariehäll. Utsläpp från
de många verksamheterna utefter ån, samt utsläpp
av förorenat dagvatten, har gjort Bällstaån kraftigt
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Bromma flygplats

Ulvsundavägen och Karlsbodavägen

KOMMUNIKATIONER
Flygtrafik
Bromma flygplats invigdes 1936 och är ännu i bruk.
Marken ägs av staden och är upplåten med tomträtt
till Luftfartsverket, som bedriver flygtrafik. I september
2003 är åtta flygbolag verksamma på Bromma
flygplats, med flyglinjer till Bryssel, Köpenhamn,
Visby, Göteborg, Ängelholm, Trollhättan, Umeå och
Århus.

Bällstavägen
Bällstavägen, som går rätt igenom Mariehäll, delar
stadsdelen i en nordlig och en sydlig del. Vägen är
tungt trafikerad och utgör idag en kraftig barriär
mellan norra och södra Mariehäll. Bällstavägen
byggs under hösten 2003 om till en s k miljögata
genom Mariehäll, med avsikten att sänka bilarnas
hastighet och skapa en bättre gatumiljö för gångoch cykeltrafikanter.

Biltrafik
Ulvsundavägen
Ulvsundavägen är en av Västerorts mest trafikerade
vägar och utgör en kraftig barriär mellan stadsdelarna
närmast Bällstaån och de västerut. Från att vara en
bred stadsgata vid Ulvsundaplan ändrar vägen
successivt karaktär till en trafikled förbi Bromma
flygplats och Solvalla. Vid Solvalla går
Ulvsundavägen upp på en bro över järnvägen, vilket
ytterligare ökar bullerstörningarna i norra Mariehäll.

Kollektivtrafik
Tvärbanan väntas förändra mycket i ett område som
idag är relativt dåligt kollektivtrafikförsörjt. Förbi
Mariehäll går idag bussar mot Bromma flygplats,
Sundbybergs C, Spånga och Blackeberg. 1,5 km från
området finns Sundbybergs C tunnelbane- och
pendeltågstationer. Både Duvbo och Rissne tbanestationer ligger närmare fågelvägen, men nås
idag via krångliga vägar med låg fotgängarstandard.

Huvudstaleden
En annan kraftigt trafikerad väg i Västerort är
Huvudstaleden, som är en av två förbindelser över
Bällstaviken. Bullret från Huvudstaleden påverkar
främst de södra delarna av Ulvsunda industriområde.
Huvudstaleden trafikeras av ca 23 000 bilar/dygnmed
en bullernivå av 71-75 dB(A).

Skyddsavstånd och buller
Trafiken på vägarna runt och genom området medför
skyddsavstånd och restriktioner av olika slag.
Västeråsbanan, som går strax norr om området,
alstrar en bullernivå som överstiger 70dB(A). Banan
är primärled för transport av farligt gods, vilket kräver
ett
skyddsavstånd
på
50
meter
till

bostadsbebyggelse
kontorsbebyggelse.

och

25

meter

till

Ulvsundavägen trafikeras idag av ca 44 000 fordon
per dygn och bullernivån invid vägen har uppmätts
till 71-75 db(A). Ulvsundavägen är primärled för
transport av farligt gods, vilket innebär att
skyddsavstånd till ny bebyggelse måste lämnas.
Bostadsbebyggelse får inte placeras närmare vägen
än 75 meter och kontor får inte uppföras närmare än
40 meter. En 25 meter bred yta närmast vägen bör
enligt Länsstyrelsen lämnas helt obebyggd.
Flygbuller från Bromma flygplats stör stora delar av
Mariehäll med omgivande stadsdelar. Enligt
koncessionsbeslutet från 1980 ligger stora delar av
Mariehäll, hela Ulvsunda industriområde och delar
av Bällsta inom 55 dB(A)-kurvan från Bromma
flygplats, vilket innebär att nya bostäder inte får
placeras där. Flygtrafiken medför också
höjdrestriktioner för all ny bebyggelse.
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FRAMTIDA TRAFIKSITUATION
Flygtrafik
Diskussionen om flygplatsens framtid har förts under
en lång period och beslut om nedläggning har tagits
både 1975 och 1989, men båda har rivits upp. Det
nuvarande tomträttsavtalet gäller till 2011. Bromma
flygplats framtid är idag oviss, men mycket talar för
att den, liksom många andra centralt belägna
flygplatser i europeiska storstäder, kommer att
ersättas med en flygplats längre från stadskärnan. I
dagsläget finns dock inget förslag till alternativt läge.
Luftfartsverket utför årliga bullermätningar i området,
som sedan 2001 visar att området där flygbullret
överstiger 55dB(A) är avsevärt mindre än det område
som anges i koncessionsbeslutet. I en eventuell
framtid med flygverksamheten kvar på Brommafältet
skulle koncessionen kunna omförhandlas enligt
utförda mätningar, vilket skulle möjliggöra ny
bebyggelse på attraktiva markytor utefter
Bällstaviken och Ulvsundaviken.
Tvärbanan
Tvärbanan planeras inom en tioårsperiod att byggas
ut norrut från Alvik. För närvarande arbetar SL med
två linjer, en mot Sundbyberg och Solna och en mot
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Diagonal Ulvsunda, förslag till nord-sydlig
förbindelse (Vägverket 2003)

Huvudstaleden-Tritonbron, förslag från 1996

Kista. De båda linjerna föreslås gå på samma spår
genom Ulvsunda industriområde och dela på sig i
industriområdets norra delar. SundbybergSolnagrenen föreslås gå på Karlsbodavägen och
över Bällstaån på Bällsta bro, medan Kistagrenen
ska vika av västerut förbi Bromma flygplats och
Solvalla.

Biltrafik
Nya bostäder och arbetsplatser i området utefter
tvärbanan skulle bidra till en ökad trafikbelastning
på så gott som samtliga vägar i området. Varken
Ulvsundavägen eller Bällstavägen har idag kapacitet
för fler fordon. Huvudstaledens bro över Bällstaviken
är dock dimensionerad för fler fordon än de som idag
trafikerar den. När Bällstavägen nu görs om till
miljögata kan man tänka sig att en del trafik som
idag går där flyttas över till Huvudstaleden, vilket
förbättrar miljön i Mariehäll. I ett längre perspektiv
behöver dock vägnätet såväl i östlig som i västlig
riktning förstärkas och förbättras. På 1990-talet
studerades en lösning för att minska
genomfartstrafiken i Mariehäll, Sundbyberg och
Solna, som skulle kunna bli aktuell igen.

De exakta hållplatslägena är ännu inte klara och de
lägen som illustreras på kartan är därför ungefärliga.
Flera av dessa hållplatslägen har alternativa
placeringar, som diskuteras av SL och övriga aktörer.
Ett exempel på detta är hållplatsen vid Solvalla, där
det finns två alternativa lägen. Det ena läget är strax
norr om Solvalla, där en omstigningsstation mellan
pendeltåg och tvärbana skulle kunna byggas, och
det andra är utanför Solvallas entré vid
Ulvsundavägen.
Tvärbanan planeras gå på befintligt industrispår
genom Ulvsunda industriområde och hamnar då på
områdets baksida, mellan industrifastigheter. Det är
viktigt att skapa tvärförbindelser mellan fastigheterna,
för att göra de nya hållplatserna lättillgängliga.

Tritonlänken
Under 1996 arbetade Stockholm, Solna och
Sundbyberg tillsammans fram ett trafikledsprojekt
”Huvudstaleden-Tritonbron”, där delar av
Huvudstaleden i Solna och Sundbyberg skulle
förläggas i tunnel och en ny bro över Bällstaviken
mellan Ulvsunda och Solna skulle byggas.
Trafiklösningen skulle avlasta såväl de inre delarna

av Solna som Bällstavägen i Stockholm och
Sundbyberg. Investeringsmedel för Tritonkopplingen
har hittills saknats, då Vägverket ansett att projektet
är en mellankommunal fråga.
En eventuell framtida utbyggnad av bostäder och
arbetsplatser i Ulvsunda- och Mariehällsområdet
aktualiserar dessa planer.
Den infrastrukturella planering som pågår på regional
nivå i Stockholmsregionen just nu kan komma att
påverka Mariehäll och Ulvsunda. I Vägverkets planer
för en nord-sydlig förbindelse väster om innerstaden
finns för närvarande två förslag, Förbifart Stockholm
och Diagonal Ulvsunda. Diagonal Ulvsunda föreslås
gå i tunnel fram till Ulvsunda industriområde och
sedan norrut i ytnivå genom området, för att sedan
åter dyka ner i en tunnel vid södra delen av Mariehäll.
Förslagen är under utredning, som beräknas vara
klar till årsskiftet 2003/2004
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