
YIMBY presenterar ett samlat förslag till Östlig förbindelse 

Tänk för ett ögonblick tanken att Västerbron skulle vara förbjuden för cyklar och fotgängare. Att bilarna 
skulle få tampas med nivåskillnader som inte är 15 meter som idag, utan 115 meter. Ja, att den 
karaktäristiska brosiluetten inte skulle existera alls, därför att 30-talets planerare ansåg att bron skulle 
göra sig bäst som tunnel djupt under vattnet.

En Österbro mellan Nacka och Östermalm har diskuterats i över hundra år, men man har aldrig kommit 
till skott. Det var nära i och med Dennisöverenskommelsen på 90-talet, men det föll på att en lång ramp 
skulle ha fått byggas tvärs över Djurgården och på bullret och avgaserna som skulle ha drabbat ön. En 
biltunnel enligt tidens mode föreföll vara lösningen på problemen. Den blev heller aldrig byggd, av 
kostnadsskäl.

Nu är frågan återigen på bordet i och med Sverigeöverenskommelsen. Både Stockholm och Nacka 
expanderar starkt, och en ny förbindelse behövs som ger Nackaborna åtkomst till stadens norra delar 
utan att passera genom stadens centrum. Den här gången har det blivit ett krav att förbindelsen ska 
utföras som tunnel – men YIMBY menar att det finns viktiga aspekter som har kommit bort i 
diskussionen.

Djurgården ska vara fredad, det är alla överens om. Går det att åstadkomma en brolösning som inte 
klyver ön mitt itu och utsätter den för konstant trafikbuller?

Svaret är ja – och Nacka kan glädja sig åt att lösningen knyter ihop kommuncentrum med Stockholms 
innerstad och Norrort långt bättre än de föreslagna tunnelalternativen. YIMBYs förslag går ut på att 
bygga en bro mellan Bergs gård och Hundudden i två separerade plan, där det övre reserveras för 
fotgängare, cyklister och spårvagn och biltrafiken kapslas in i det undre – i praktiken en "tunnel i luften" 
för de buller- och avgasalstrande trafikslagen. 



Bron får sitt södra landfäste på bergknallen väster om Bergs gård och går i sin helhet – 1,3 kilometer – 
öster om Djurgården. Biltrafiken fortsätter i tunnel på båda sidorna. Via en bergtunnel under Jarlaberg 
ansluter broförbindelsen till Värmdövägen, och får även en på/avfart till det lokala gatunätet – och med 
undantag för på/avfarterna så är trafiken helt inkapslad bakom buller-, avgas- och dagvattenavskiljande 
väggar. Miljöpåverkan blir alltså inte större än med en tunnel.



Hur hög behöver bron vara? Det högsta fartyget som trafikerar Stadsgården reguljärt (M/S Birka) är 43 
meter. En segelfri höjd på 50 meter mellan pylonerna räcker alltså gott och väl. På Nackasidan är 
bergknallen väster om Bergs gård 45 meter, och på norra sidan är det 1 km mellan landfästet och 
pylonen, vilket räcker till en ramp upp till 50 meters höjd med 5% lutning. Som jämförelse kräver 
bergtunnelalternativet en tunnel som är 130 meter djup, alltså mer än dubbla nivåskillnaden. 



Brolösningen gör att en spårväg kan dras fram utan långa, dyra och branta tunnlar och att  en tänkt 
förlängd tvärbana kan få hållplatser i Augustendal/Jarlaberg och i direkt anslutning till den nya 
planerade stadsdelen Bergs gård. Det gör i sin tur att stadsdelen blir mycket mindre perifer, och med en 
tung kollektivtrafikförbindelse kan den byggas med lika hög täthet som innerstaden (området är lika 
stort som Mariaberget) och ge bostad åt många fler än i det förslag som utsågs till vinnare i 
pristävlingen förra året. De goda kommunikationerna gör också Bergs gård, liksom hela centrala Nacka, 
attraktivt för företagsetablering.



Den lokala på/avfarten till bron, modellerad på Roslagstull. Andra lösningar är möjliga, beroende på 
aktuella förtätningsplaner.

Tvärbanan via Österbron



Saltsjöbanan hopkopplad med Värtabanan

Tvärbanan kan kopplas ihop med Spårväg City, Lidingöbanan och t o m en framtida Värtabana med 
persontrafik. En annan möjlighet är att istället knyta ihop Värtabanan med Saltsjöbanan bortom station 
Storängen. Det finns alltså stora möjligheter att skapa nya intressanta tvärförbindelser mellan 
kommunerna som skapar nya resmönster och minskar bilberoendet. Samma sorts effekt får det att 
öppna en ny gen cykelförbindelse till Värtan, innerstaden och Lidingö.

Spårväg City hopkopplad med Lidingöbanan och Tvärbanan. Karta Oscar Freyre. 

https://3.bp.blogspot.com/-OzPSvSDlSG8/V0mEcfL3wFI/AAAAAAAAFmI/DKTzuqqS3vwLWw360NvfGYnz1hBnNfOfwCLcB/s1600/sp%25C3%25A5rv%25C3%25A4gcity-karta1A.jpg


En alternativ lösning för brosträckningen är att placera brofästet öster om Bergs gård. Bron blir då något 
längre och hamnar mer perifert men kan bli lättare att få acceptans för eftersom närboende saknas. 
Karta Oscar Freyre. 

Österbron från Katarinavägen

Tunnelalternativet bidrar ganska lite till att öka stadens utbud av utsiktsplatser, medan bron erbjuder en 
ikonisk vy över staden och kan tänkas attrahera en del turister. Bron i sig själv innebär en möjlighet att 
skapa ett vackert tillskott till stadens skyline, och i vårt utkast har vi tagit fasta på Stockholms tradition 
av dekorerade torn och försett de 120 m höga pylonerna med guldfärgade spiror som bildar en 
välkomnande port till staden.

https://4.bp.blogspot.com/-4tTFmElvzuY/V0f2sLVMWJI/AAAAAAAAFlk/IXOZKeemPPEbVAMn7D6TvXf53pd4ut3nQCLcB/s1600/karta-h%25C3%25A4ngbron2B.jpg


Österbron från Slussen

En möjlighet är att upplåta brons östra (bortre) utsiktsdäck åt turistbussar och lokal motortrafik som kan 
begränsas till 30 km/h. Det undre däcket har fönster som släpper in ljus för att minska behovet av 
upplysning, och innehåller även nödutrymningspassager, ledningskulvertar samt gångbanor under tak 
för regniga dagar. Brons sidor kan förses med solceller så att den blir självförsörjande på el.

Österbron från Västerbron

Två nya marinor kan anläggas innanför bropylonernas påseglingsskydd. Den på Nackasidan har alla 
förutsättningar att bli lika populär som den befintliga och piren kan bli en omtyckt vistelseplats.



Avståndsjämförelse Nacka Forum – Norra Länken. Tunnelalternativet i blått, Österbroalternativet i 
orange.

Nacka Centrum får en ny snabb direktförbindelse med innerstaden och Norrort. Avståndet Nacka 
Forum – Norra Länken blir hela 5 km kortare med bil än med den föreslagna tunnellösningen. Med 
cykel blir tidsvinsten ännu större: Värtastaden och Östermalm kan nås på 15-20 minuter vilket möjliggör 
effektiva pendlingsmönster där man kan bo i den ena stadsdelen och arbeta i den andra utan 
parkeringsbehov.

Avståndsjämförelse Trafikplats Lugnet – Norra Länken. Tunnelalternativet i blått, Österbroalternativet i 
orange.

Finns det några nackdelar? Förslaget innebär att de allra största kryssningsfartygen inte längre kan 
angöra Masthamnen utan får beredas plats i Värtan eller vid nya kajer nedanför Bergs gård. Läget intill 
spårvagnen (kombinerat med hiss eller bergbana) gör dock att de får bättre kollektivtrafik än idag. 
Eftersom sträckan mellan trafikplats Lugnet och trafikplats Nacka blir en del av ringen runt Stockholm 
kan trafiken förmodas öka där – men även den sträckan kan överdäckas i framtiden för att ytterligare 
bygga samman Nacka med Stockholm. Ringleden blir också längre, men bara en dryg kilometer. Att en 
större del av Nacka hamnar innanför ringen gör att det mentala avståndet till City minskar, vilket i viss 
mån väger upp nackdelarna.



Österbron från Telegrafberget

Sammanfattningsvis menar YIMBY att fördelarna med en bro överväger starkt, i synnerhet för Nacka 
kommun, och om kostnaden är ungefär densamma för båda lösningarna bör man se på vilken lösning 
som integrerar kommunen bäst med de omgivande kommunerna och som skapar de starkaste 
synergieffekterna. Det är ingen tvekan om att en brolösning gör mest nytta per satsad skattekrona, och i 
och med att den bidrar till en tätare, mindre bilberoende och miljövänligare stad är det också den 
långsiktigt hållbaraste lösningen.

Förslaget har tagits fram av YIMBYs Mikael Grahn, Daniel Oliviusson och Oscar Freyre. Mer 
information finns här: 
http://www.yimby.se/osterbron
stadsutvecklingen.blogspot.se/p/osterbron.html
https://www.facebook.com/osterbron


