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10 billion people will inhabit this planet by 2050. In order to feed such a large 
number of people research shows that food production will need to increase by 70%.

This project explores what a foodcentric city planning can look like, where agriculture 
is not only integrated into the built environment, but rather the main generator 
of urban form. A block typology specifically tailored to create optimal growing 
conditions is rolled out as a high density agricultural grid across Bromma airport, and 
addresses issues of combining large scale structures with small scale human life.



Ungefär en femtedel av maten som äts 
globalt produceras i städerna. Speciellt 
viktigt för matförsörjningen är stadsodling 
i utvecklingsländer; i Afrika söder om 
Sahara beräknas 40% av den urbana 
befolkningen odla på något sätt. (Royt 2015) 
Med 35 000 hektar mark ianspråkstagen 
för stadsodling i olika former är Havanna 
på Kuba ett viktigt exempel på hur 
matförsörjningen kan bli en del av den 
urbana väven. (Clouse 2014)

Utöver den viktiga funktionen att öka 
tillgängligheten till mat finns det stora vinster 
med stadsodling ur sociala och hälsomässiga 
perspektiv. Odling har på många platser 
visat sig vara en utmärkt generator för 
att skapa möten och gemenskap, men 
också för att sprida kunskap om var maten 
kommer ifrån och ge en möjlighet för 
socialt utsatta grupper att äta bra mat. 
Den brittiska organisationen Incredible 
Edible arbetar med odling som metod för 
att öka sammanhållning och sprida kunskap, 
bland annat i skolor. Med konceptet “if 
you eat, you are in” driver Incredible Edible 
genmenskapsodlingar som är öppna för 
alla som passerar att plocka med sig något 
ätbart, med tanken att om man får skörda 
så kultiveras tanken på att vara med att 
bidra.

Gemensamt för mycket av stadsodlingen 
idag är att den sker på mark som har 
glömts bort eller blivit över. Amerikanska 
community gardens får bortglömda gränder 

Idag bor hälften av världens befolkning 
i städer, 2050 beräknas det ha stigit till 
över 70% (Kozai 2016). Samtidigt som 
jordens befolkningsmäng ökar så befarar 
FN att mängden mat som kan produceras  
i av jorbrukare i Asien och Afrika minska 
på grund av klimatförändringar. Frågorna 
om hur vi kan förse jordens befolkning, 
och morgondagens städer, med bra mat 
är mer aktuella än någonsin. En matinklusiv 
samhällsplanering är nödvändig för att 
kunna möta behoven. 

Urban odling globalt 
Huvuddelen av maten produceras på 
landsbygden, men samtidigt så har mat 
i alla tider producerats i städer. Det som 
ändrats är metoderna med vilket det 
görs. Höns på bakgården och örtagårdar 
har blivit så kolonilotter, takodlingar och 
hydroponiska fönstersystem. Begreppet 
stadsodling är brett och samlar en stor 
flora av odlingsmetoder som har det 
gemensamt att de praktiseras i, eller i 
nära anslutning till, städer. Vägen mellan 
producent och konsument är ofta kort. I 
det engelska begreppet urban agriculture 
ryms också djurhållning, något som hittills 
är ovanligt i en svensk kontext. 

Även om praktiken med urban odling har 
funnits länge, så har det i västvärlden ofta, 
med undantag för krigstider, handlat om 
nöjesodling. (Hardman 2014)

att spira genom att odla i badkar och hinkar, 
pallkrageodlare i Stockholm har intagit de 
gamla tågspåren vid Skanstull. Samtidigt 
börjar vi se projekt som i Toronto, där man 
experimenterar med att få in produktiv 
urban odling i stadsväven genom bland 
annat takfarmer. 

Lösningar som använder modern 
teknologi får allt mer uppmärksamhet. 
Hydroponiska system där växter odlas i 
flytande näringslösning och aqvaponi som 
kombinerar växtodling med odling av fisk, 
skaldjur eller alger har letat sig ut från 
laboratorier och finns hos takodlare och 
hemmabönder. På youtube finns en miljon 
klipp om hur du bygger en window farm (litet 
hydroponiskt system) av wåtervunna material 
och energieffektiv LED-belysning ger 
möjlighet att odla utan att vara beroende av 
solljus. Den brittiske forskaren Ian Graham 
(Hardman 2014) menar att om man skulle 
försörja en stad på 35 000 med mat med 
hjälp av vertikal odlingsteknik skulle ytan 
bara vara 1/300-del av vad som behövs i 
öppen jord. 

Matsituationen i Sverige
Ungefär hälften av maten vi äter i Sverige 
idag är importerad, enligt siffror från LRF. 
Genom att odla frukter i Mälardalen, 
baljväxter i Skåne, öka antalet lantbruksdjur 
och bruka ytterligare 600 000 ha åkermark 
så finns det potential att producera mer mat 
och rejält öka självförsörjningsgraden. (LRF 
2018)

Greenpoint rooftop farm,  foto Betty Tsang. Creative Commons

2017 antog Sverige en nationell 
livsmedelsstrategi med syftet att “stödja 
Sverige som konkurrenskraftig matnation på 
en global marknad” och “bidra till att 
potentialen för hela den svenska 
livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.” Ökad 
produktion och satsningar på innovation 
är med i strategin, men uteslutande ur 
perspektivet som nation och med fokus på 
det öppna jordbruket. Staden eller den 
enskilda som produktionsenhet lyser med sin 
frånvaro. (Prop 2016/17:194)  Ungefär hälften 
av länen har en regional livsmedelsstrategi, 
men på många håll saknas det, däribland 
Stockholms län. 

Även om det i hög grad saknas i de 
strategier vi har idag, så har komplement 
till åkejordbruk börjat skjuta skott in i det 
politiska medvetandet. I maj 2018 fattade 
Stockholms läns landsting beslut om att 
delfinanseria ett forkningsprojekt om att titta 
på hur Stockholm skulle kunna nå en 10% 
självförsörjningsgrad. Projektet drivs som 
en del av clean tech-forskningen hos det 
kommunala bolaget Invest Stockholm, som 
har experimentprojekt igång bland annat i 
Högdalen. (SLL 2018)

Samtidigt spirar städerna med en 
kavalkad av projekt som producerar mat 
bortom livmedelsstrategier och statistik. 
Kolonister, teknikintresserade inomhusodlare 
och permakulturföreningar odlar och 
experimenterar. Med en växtkraft att räkna 
med har det högteknologiska jordbruket 

i företagsform börjat inta källare och 
överblivna utrymmen. Det finns all anledning 
att bredda synen på matproduktion från 
åkerbruk till en myriad av system på olika 
skalor som tillsammans förser oss med mat.  
Modern teknik kan bredda väg för en 
helt ny yrkeskategori av stadsbönder 
som kultiverar ytor som annars blir över. 
Ett trapphus, en källare, en container, en 
mellanvägg. High tech-bonden odlar i slutna 
system oberoende av årstid, temperatur 
och jordmån. Genom att se potentialen 
i de ytor vi rör oss förbi hela tiden har vi 
möjlighet att öka produktionen av mat nära 
slutkonsument.

Odling som 
stadsbyggnadsparameter
Det genomsnittliga människan i världen 
äter 1878 gram mat per dag. (National 
Geographic 2018) Trots att vi vet detta 
är diskussionen om matförsörjning i princip 
obefintlig inom ramen för stadsbyggnad på 
såväl global nivå som lokal. FNs globala mål 
för hållbar utveckling tar inte upp det alls, 
trots att ett mål handlar om att utrota hunger 
och ett annat om hållbara städer. (FN 2018) 

När storstadskommunerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö pratar om  
stadsodling är det utifrån social hållbarhet, 
infill-odling och mänskliga möten. 
Dimensionen om urbant jordbruk som en del 
av lösningen till hur vi ska klara vår framtida 
livsmedelsförsörjning lyser med sin frånvaro.

Lokal matproduktion har varit en del 
av planeringen tidigare, inom den 
svenska egnahemsrörelsen var idén om 
möjlighet till odling för den egna hushållets 
matbehov en viktig faktor i utformningen 
av och småstugeområden som Ängby 
och Tallkrogen. (Fastighetskont 1937) Det 
är dags för maten att återkomma till 
stadsplaneringen!

Projektet
Detta examensarbete undersöker hur staden 
kan utformas om odling och matförsörjning 
är med som en planeringsförutsättning. 
Fokus ligger på urban odling ur ett 
produktionsperpektiv, för att formulera 
principer för att bygga en stad som bidrar 
till sin egen matförsörjning. Riksbyfältet, idag 
mer känt som Bromma flygplats, är ett 1,5 
km2 stort område som utgör fysisk bas för 
undersökningarna om hur odling och byggd 
miljön kan samverka. Den samhällsnytta 
stadsodlingen genererar i form av sociala 
möten, hälsa, kunskap, ekologi och biologisk 
mångfald att göra är beforskade och en 
viktig parameter i utformningen av projektet. 

Ett grundantagande är att en ersättning, 
eller ens komplettering, av jordbruket så 
som vi känner det idag aldrig kommer 
att kunna ske genom att endast titta på 
en  enskildlösning. Svaret på hur vi kan 
säkerställa en lokal matproduktion kommer 
att vara mångfacetterat. Det här är min 
pusselbit. 

människan, maten, staden 
- en introduktion



“9.8 miljarder människor 
kommer att bo på den 
här planeten år 2050. 
Matproduktionen behöver 
öka med minst 70% för att 
klara en så drastisk ökning”

                                             (Hardman 2014)

Hur skulle städer se ut 
om frukt och grönsaker 

producerades och  förädlades 
lokalt där de konsumeras?



urbanisering i sverige
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År 1800 hade jorden en befolkning  på ungefär en miljard, 
det har ökat till ca 7,4 miljarder 2018. 
2050 beräknas befolkningen uppgå till 9,8 miljarder.

 

55%

2018

68%

2050

30%

1950

Idag lever mer än hälften av jordens befolkning i urbana områden. 
Det beräknas öka till två tredjedelar 2050, vilket resulterar i 6,5 miljarder stadsbor.

urbanisering globalt



urbaniseringsgrad

Högst är urbaniseringsgraden i Nordamerika där 82% bor i urbana områden 2018, lägst är den i Afrika och 
Asien. Den snabbaste urbaniseringen sker i Afrika och Asien där 90% av de 2,5 miljarder nya stadsborna 
förväntas leva, framför allt i Kina, Indien och Nigeria.

82%

81%

74%

43%

50%

Emilia Astrenius Widerström,
orförande LRF Ungdomen riks

Aftonbladet 2018-05-22

“ Mjöl, morötter och socker.

Det är Sverige självförsörjande 
på. Inget mer. Det är den dieten vi 
svenskar får leva på vid en eventuell 
kris, till exempel om landets gränser 
skulle stängas.”



matförsörjning

byggnadsintegrerad 
odling

kvartersutformning

strukturplan

fokusområden

low tech high tech

småskalig

storskalig

kolonist

balkongodlare

odlingsgrupper

window farmer

plantagon

stadsbasarer Högdalen

jordbrukare

 Agricity



315 1/4 22%

världen på din tallrik

75 % av färskvarorna kommer från 
Europa. Topp fyra är Spanien, 
Sverige, Holland och Italien; mycket 
sallat i påse importeras från Italien.

I maj 2018 hade mathem.
se 315 sorters färska frukter 
och grönsaker tillgängligt för 
konsumenten, varorna kom från 
40 olika länder. 

Tillgången på olika livsmedel 
växlar med årstiderna. Dagens 
konsumenter kräver ständig tillgång 
till ett fullt utbud av färskvaror, 
oavsett tid på året. Det leder till ett 
stort beroende av importerad mat. 

Endast 22 %  av produkterna 
kommer från Sverige, där ligger 
fokus på rotfrukter och  sallat. 
Detta avspeglar inte volymerna 
som säljs.

Det vanligaste ursprungslandet för 
färskvaror är Spanien. Sett till antal 
produkter kommer 25% därifrån. 
Tomat och gurka vanligt.



odlingssystem
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vad är urban odling?



1930-tal
Egnahemsrörelsen 
bygger hus med 

odlingstäppa

1970-tal
Community gardens 

uppstår som 
fenomen i USA

1990-tal
Stadsodling för 
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upp i Sverige

2010-tal
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high tech odling 

flyttar in i 
hemmen 
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Koloniträdgårdar och odlingslotter.  
Det finns 67 koloniområden på 
Stockholm stads mark och 3 på 
Djurgårdsförvaltningens, ca 7000 
personer har kolonilott.

Parkodling. Mindre odling i 
pallkrage eller liknade med 
stadsdelen som organisatör

Skogsträdgårdsodling/permakultur/
gemensamhetsodling

Jordbruk, Hästa gård. Saknar 
arrendator i nuläget. 

High tech-odling. Använder någon 
form av teknisk odlingsmetodik.
     1. Odlande stadsbasarer
     2. Plantagon city farm
     3. Bee urban evolution lab

1

2

3

urban odling i Stockholm



1. Höga frukt- och nötträd 
2. Lägre träd
3. Buskar
4. Örtartade växter
5. Rotfrukter
6. Marktäckare, bär
7. Vertikala klättrare

skogsträdgårdsodling
är en odlingsmetod som härmar naturens sätt att växa. Växter med olika åldrar, 
storlek och egenskaper samplanteras i ett system med sju lager. Jorden be-
höver inte grävas eller gödlas, mer än med växtdelar. De sju lagren är: 

 

1

3

45

6
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mikroklimat

zon 0 - inne i hemmet
zon 1 - utomhus i blickfånget
zon 2 - besöks ofta, djur
zon 3 - besöks då och då
zon 4 - förvildade växter och frukt
zon 5 - naturmark

guild
växter hjälper varandra

biodiversitet succession

nischer

zoner

Bananformen skapar solfickor med gynsamma 
mikroklimat. Fickan är öppen åt söder för maximal 
solinstrålning och skyddar från vind. I fickans mitt höjd 
odlingszonen lokalt 1-2 steg. 

permakultur

Ordet är en sammansättning av permanent och agriculture och är ett sätt 
att organisera och designa odling, så väl som samhället, för att utifrån 
platsens förutsättningar optimera resursanvändning, sluta kretslopp och 
skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Begreppet skapades 1078 av 
australisenarna Bill Mollison och David Holmgren.



Dr Dickson Despommier
Professor vid Columbiauniversitetet

Vertikalodlingsprofet

The vertical farm, 
feeding the world in the 21st century 

2011, New york: Picador

“It is apparent that something radically 
different is needed to allow for the large 
scale production of locally grown food, 
especially within the urban landscape”

fördelar med 
vertikal odling

* Year round crop production

* No weather related crop failures

* No agricultural runoff

* Allowance for ecosystem restoration

* No use of pesticides or fertilizers

* Use of 70-95% less water

* Greatly reduced food miles

* More control of food safety and security

* New employment opportunities

* Purification of gray water

* Animal feed from post harvest plant material



Multifunktionella 
byggnader

Odling integreras i byggnader 
som har en annan huvudsaklig 
funktion, exempelvis kontor eller 
bostäder. 

1. Inomhusodling
2. Ätbara fasader och 
balkonger
3. Öppen takodling
4. Takodling i växthus

1.

Monofunktionella 
byggnader

Separata byggnader med 
med flera våningar som endast 
används för odling.

5. Vertikalt växthus

2.

3. 4.

5.

Alla hydroponiska system kan användas för att skapa

building-integrated agriculture

i och på byggnader, företrädesvis med lokalproducerad el och vatten.
Genom odling i urbana områden kan mat produceras nära slutkonsument, 
vilket för med sig en rad av fördelar miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 

vattenljus

näring

hydroponi

droppsystem
ebb och flod

deep water culture 
aquaponi

nutrient film technique
aeroponics

åker
kruka

skogsträdgård
odlingslåda

jord

2
typer

växter behöver



hydroponisk system
Ett egenproducerat hydroponisk odlingssystem som varit generator 
för att urforska relationen mellan high tech och low tech. När odling i 
högre grad integreras i alla miljöer människan rör sig i finns ett behov 
av att undersöka hur högteknologiska system kan kombineras med 
det sinnliga och taktila. 

Systemet kombinerar två odlingstekniker. Ett droppsystem (kratsky) i 
de hängande delarna och ett system där växterna står med yttersta 
spetsen av rötterna konstant i vatten (deep water culture) i den nedre 
vattentanken. 

1. Vattentank med sänkt pump
2. Slang 13 mm leder upp vattet, kontrolleras med timer
3. Belysning LED-ramp
4. Vattnet sipprar ned genom mindre 4 mm slangar och når tanken igen

Växter i kratskydelen av systemet Verktyg för att kontrollera 
näringsmängd och ph i vattnet, 
samt flytande näringslösning 

Växter i deep water culture

1

2

3

4



platsen



Bromma flygplats - Stockholms central: 9 km

Stockholm central

Brommaplan

Sundbyberg 

Mälaren



foto: Stockholmskällan

utsikt från Ranhammarshöjden 1961

•	 Under	järnåldern	låg	platsen	fortfarande	under	vatten,	
Glia	by	började	byggas	på	500-talet	och	var	en	livlig	
plats	ända	till	1700-talet.	

•	 I	områdets	västra	del	ligger	ett	gravfält	som	använts	
sedan	förhistorisk	tid.	En	runsten	stod	vid	fältet	men	
flyttades	i	samband	med	flygplatsens	uppförande.

•	 På	Ranhammarshöjden	vid	terminalbyggnaden	finns	
fornminnen.	

•	 Gliavägen	som	slingrar	sig	söder	om	flygplatsområdet	
är	troligtvis	Brommas	äldsta	väg.	

•	 Torpen	i	Glia	by	upptogs	i	de	omkringliggande	
gårdarna	på	1600-talet,	bland	annat	Ranhammars	
säteri.	Flera	torpare	gjorde	dagsverken	i	Ulriksdal.	

•	 Från	mitten	av	1700-talet	utgjordes	fältet	av	skog	och	
åkermark.	

•	 Planeringen	för	en	landflygplats	för	reguljärflyg	i	
Stockholm	börjar	på	1920-talet.	1929	reserverades	
området	som	idag	utgör	Bromma	flygplats.	

•	 En	tävling	utlystes	och	Gunnar	Asplund,	Sigurd	
Lewerentz,	Sven	Markelius	och	Paul	Hedqvist	bjöds	in.	
Hedqvists	förslag	vann,	flygplatsen	invigs	1936.	

•	 Flygplatsens	area	är	1,5	hektar.	Rullbanan	är	ca	1600	
meter	lång.	Drygt	2,5	miljoner	resenärer	reste	till	eller	
från	Bromma	under	2017.	

•	 Gamla	stationsbyggnaden	och	hangar	A	är	statligt	
byggnadsminne	sedan	år	2000	och	får	inte	rivas.	

•	 Bromma	flygplats	drivs	av	Swedavia	som	har	avtal	
med	Stockholms	stad	fram	till	2038.	

•	 Den	grönblå	majoriteten	i	Stockholms	stadshus	efter	
valet	2018	har	aviserat	att	avtalet	inte	kommer	
förlängas.

riksbyfältet
N 59° 21.3384', E 17° 56.5923'



1750 1861

1972

foto:	Trakten	omkring	Stockholm	i	IX	blad,	Topografiska	corpsen.	Hämtad	från	wikipedia

foto:	Stockholmskällans	historiska	kartor

foto:	Charta	öfwer	Stockholms	stads	belägenhet,	Georg	Biurman	ca	1750.	Hämtad	från	wikipedia
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bostäder



kolonistugor
grönområden



entre	till	terminalbyggnaden

Foto:	vykort	köpt	på	antikvariatfoto:	egentaget

SAS-hotellet

Foto:	Swedavia

nya	flygledartornet

Foto:	Claes	Martinsson,	flygkartan.se

hallen	i	terminalbyggnaden

foto:	egentaget

hangarer

foto:	egentaget

hangar	4	på	flygplatsområdet



utveckling av en 
odlingstypologi



agricityprinciperna

solkvarter

En odlingstypologi som utgår från 
växternas behov och skapar kontrollerade 
mikroklimat med god solinstrålning. 
Strukturen förlänger odlingssäsongen 
och ger förutsättningar för fler grödor att 
klara sig i nordiskt klimat.

Människan urbaniseras i snabb takt och vårt sätt att leva tillsammans behöver ändras för att möta 
planetens utmaningar. Att låta det agrara landskapet flytta med in till staden och hitta nya urbana 
former inom stadsväven låter människan återigen leva nära matens ursprung. Att acceptera att lokal 
och odling och matförsörjning är en förutsättning för hållbart urbant liv, och måste ges en framskjuten 
plats i planeringen, innebär startskottet för ett paradigmskifte inom stadsbyggnad. 

kåkermark

Bostadsnära odling med olika odlings-
tekniker och organisationsformer sker i 
ett urbant åkerlandskap på, i och mellan 
stadens kåkar. 

närhet

En tät, integrerad stadsmiljö där 
lokalt liv är möjligt under dygnets alla 
timmar. En hög exploateringsgrad på 
ianspråkstagen mark ger möjlighet att 
freda naturmark.



kvarterstypologi för maximal solinstrålning 

Tio våningar höga byggnader
Gårdens diameter 50 meter

Fem våningar höga byggnader
Gårdens diameter 25 meter

Fem våningar höga byggnader
Gårdens diameter 100 meter

Fem våningar höga byggnader
Gårdens diameter 75 meter, tightare volymer

Fem våningar höga byggnader, hopskjutna
Gårdens diameter 75 meter

Fem våningar, 10 meter höga torn i bakkant mitten
Gårdens diameter 75 meter

Fem våningar, 10 meter höga torn bakkant 
Gårdens diameter 75 meter

Fem våningar, 10 meter höga torn framkant 
Gårdens diameter 75 meter

Fem våningar höga byggnader, radhus 7 m
Gårdens diameter 75 meter
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Riksbyfältet är en stor och flack yta som ger mlöjlighet att utforma 
bebygeglsen utifrån att skapa optimala odlingsförutsättningar. 
Från permakulturdesignen hämtas solfickan, en bågformad 
struktur som öppnar sig mot söder för att släppa in ljus, och 
skyddar mot vind från sidorna. I fickans mitt lagras värme och 
odlingszonen blir högre än normalt, vilket gör att du kan odla 
känsligare växter. Solfickan översätts till en byggnad i bågform, 
som rätas ut för att kunna relatera till ett gaturum och förskjuts i 
sidled för att maximera ljusinflödet. 

Efter test med olika volymer hittas en optimal form för en solficka 
med lägre bebyggelse i fronten  möjlighet att rama in gaturummet 
med liten påverkan på solinstrålningen. Solfickskvarteret utgör 
basenheten i ett fiskfjällsliknande gridsystem som placeras ut 
över hela flygplatsområdet. 

Tio våningar höga byggnader
Gårdens diameter 25 meter

Tio våningar höga byggnader
Gårdens diameter 100 meter

Fem våningar höga byggnader
Gårdens diameter 75 meter

Gatubredd 12 meter
Fem våningar höga byggnader 
Radhus 7 m
Gårdens diameter 75 meter
Torn 10 våningar i mitten





det småskaliga 
i det storskaliga

bostad verksamhetodling

Vad är det med staden som så många älskar och tycker 
om? En hög täthet med tillgång till det vi behöver, 
inramade och befolkade gaturum där du kan orientera 
dig och känna dig hemma är några av de aspekter som 
lyft fram av teoretiker som Jan Gehl (2010). 

Agricity plockar med sig den täta stadens kvaliteter 
samtidigt som man bygger på ett helt nytt sätt, där 
odlingens förutsättningar är generator för utformningen.
Tätheten 2,4 i kvartersexploatering är tillräckligt hög för 
att ge förutsättnignar för en fungerande stad (Ståhle m.fl 
2016). Livet i ögonhöjd är fundamentalt för att agricity ska 
fungera och skapa attraktiva livsmiljöer, där människor 
trivs och vill vara. 

Bebyggelsen utformats så att du, trots den i plan storskaliga 
strukturen, upplever gaturummet som småskaligt och intimt. 
Radhus med bokaler som kan kopplas samman ramar 
in  gatan i söder. I de högre byggnaderna projekteras 
de lägre våningarna med en takhöjd som medger olika 
typer av service och verksamheter, vilka alla integreras i 
stadsvävens bebyggelse. 

Strukturen bearbetas för att skapa publika platser och 
nord-sydliga släpp mellan husen, takbroar håller samman 
odlingslandskapet

takfall
               

förskjutna huskroppar 

radhus ramar in gatan, 
frihet i utformning

bearbetade 
volymer

1550 m2 BTA per plan

770 m2 växthus

470 m2

1400 m2

625 m2

flexyta för 
höghus etc

1350 m2 gata 

ett kvarter upptar 4300 m2

300 000 m2  lokaler

15 000  bostäder
240 000 m3  växthus

2,4  e-tal 



den varierade
kåkergemenskapen

växthus + servicegång
9000

huskropp
12 000

m
öjlig placering

14 000

Sammanlänkade solkvarter med växthus på taken  
utgör en kåkergemenskap; en form av samfällighet som 
skapas för att genom 3D-fastighetsbildning möjliggöra 
upplåtelse av taken till ett stadsjordbruk med växthus. 
Kåkergemenskaperna utvecklas utifrån en rad strategier 
för att ge utrymme för småskalighet och mångfald i den 
storskaliga strukturen. 

- Alla byggnader har en gemensam plushöjd och  
terrassbjälklag som det är möjligt att anlägga växthus på. 
Byggsystemet är inte reglerat, endast höjden. 

- Växthus och servicegång har en totalbredd på 9 
meter. Byggnadskroppens djup är 12 meter och den 
kan placeras på valfritt sätt inom ett 14 meter brett 
område av kvartersmarken. Det ger möjlighet att förskjuta 
huskropparna och frihet i takutformning, men behåller den 
sammanhängande odlingsstrukturen.

- Fastighetsbildningen varierar utifrån behoven inom 
området, ett helt solkvarter innehåller ca 90 lägenheter 
och 1500 m2  lokal. Inom ramarna för kåkergemenskapen 
ryms hela spektrat av projekt fråvn större explateringar 
med väletablerade byggaktörer till en finmaskig 
fastighetsbildning med små aktörer, byggemenskaper och 
nakna stomsystem för självbyggare.

varierande byggsystem 
och fastighetsstorlekar

mångfald 
av aktörer

gemensam 
plushöjd

odling
på taket

3D-fastighetsbildning



Gamla stan,1500-tal

Gatunät med ett rätvikligt grid från 
1642 utvecklat genom Lindhagenplanen 
fr 1866.

Södermalm,1800-tal

Gatunät med ett rätvikligt grid från 
1642 utvecklat genom Lindhagenplanen 
fr 1866.

Röda bergen,1923

Storgårdskvarter spm speglar PO 
Hallmans idéer om ett luftigare gatunät, 
terränganpassning och större gårdar.

Gärdet, 1930-1940

Tiding funktionalism som var förebild 
i världen, att husen är fristående 
placerade ansågs mycket nyskapande. 

Hammarbyhöjden, 1930-39

Introducerade smalhusen som typologi. 
Hög standard med badrum och kök, 
många barnfamiljer flyttade hit. 

Blackeberg, 1950-tal

Bebyggt med en blandning av smalhus, 
lameller, punkthus, centrum, kultur och 
service i tidstypisk femtiotalsstil.

Rinkeby, 1965-1971

Området del av miljonprogrammet. Stora 
lamellvolymer med generöst ljusinsläpp, 
området trafikseparerat. 

Östberga, 1957-1969

Bredare än smalhusen, 12,5 m, för att 
skapa större rum. Husen placerade i 
ringform runt ängen. Totalt 2200 lgh. 

Agricity, 2030-tal

Halvöppen kvartersstruktur som 
introducerar solfickstypologin och 
för in matproduktion i stadsväven. En 
högre halvcirkelformad volym inom 
smalhusmått omsluter en gård som i 
söder ramas in med lägre stadsradhus. 
Högdelarna har en fast höjd för 
att möjliggöra sammanghängande 
odlingsstråk. Stadsmässiga gaturum med 
tydlig östvästlig riktning, mindre släpp 
mellan husen i nord-sydlig. Finmaskig 
fastighetsbildning inom strukturen.

Hammarby sjöstad, 1991-

Inspirerad av Lindhagenplanens 
proportioner, men med halvöppna 
kvarter. Planerat för 11 000 lägenheter.

N. Djurgårdsstaden, 2010-

12 000 nya bostäder och 35 000 nya 
arbetsplatser. Halvöppna kvarter och 
eftersträvar hög variation i gestaltningen. 

jämförelse av bebyggelsestruktur
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agricity på 
riksbyfältet





modell 1:2000



solkvartersgrid
Som utgångspunkt appliceras ett solkvartersgrid över hela flygplatsområdet.

målpunkter i området
Platser i närområdet som är relevanta att skapa kopplinar till identifieras.  

element som sparas
Vissa byggnader och element från nuvarande flygplatsen sparas.

vägar knyter samman
Målpunkter och historiska element kopplas ihop genom ett system av huvudgator. 

grundstruktur
En kombination av gator och grid ger en grundstruktur som sedan anpassas. 

sju sektorer 
Gridstruktur utvecklas lokalt i sju sektorer. 
Rullbanan utgör nav i stadsdelen och blir aktivitetsstråk. 
Ny spårdragning Brommaplan-Spånga

utveckling av strukturplan 

två hangarer

rullbanan

SAS-hotellet

nya flygledartornet

terminalen och gamla 
flygledartornet



stadsbyggnadsprinciper
kåkermark 

Bostadsnära matproduktion hydroponiskt 
och i jord. Sköts av stadsbönder. Förädlas lokalt.

solkvarter
Kvartersutformning som optimerar mikroklimat. 
Sammanhängande takodling, stadsradhus i lågdel.  

variation
Variation i byggnadernas utformning inom strukturen. 

Fokus på ögonhöjd, taktila kvaliteter. Mötet offentligt/
privat. Entré från gata. Funktionsblandning.

ätbara stråk
Stråk med ätbar växtlighet med skogsträdgårds-
principer. Möjlighet för boende att odla.

stadsliv
Stadsdelen delas upp i åtta sektorer, egen identitet för 
sektorn. Service och kultur finns lokalt. Skolan mitt i byn. 

Parker och torg i varje sektor.

gatustruktur
Tydlig hierarki mellan gator. Rama in och levandegöra 
stadsrummet, sockelvåningar med lokaler, liv i ögonhöjd. 
längsgående planteringar. 

grannskap
Känsla av tillhörighet. Den storskaliga kvartersstruktren 

bryts ned kring den egna gården och mindre 
platsbildningar med fickparker.

dialog
Dialog och medskapandeprocesser viktiga verktyg. 
Olika metoder för olika platser. Utmaning att det inte 
finns några alls som bor där idag. Identitetsskapande.
 

resiliens
Ekosystemtjänster, dagvattenhantering, matproduktion, 

träd som värmebuffer, djurliv, gröna stråk.

trafik
Mycket lågt bilanvändade, fokus på kollektivtrafik, cykel 
och gång. Ny språvagnsdragning. 
Gemensamma gaturum.

verksamheter 
Arbetsplatser inkluderas i stadsdelen, både för större 

och mindre verksamheter. Mindre industri genom 
matförädling. Lokaler i gatuplan generellt, bokaler. 

kultur och service
Plats för kultur, idrott och service, rullbanan blir ett livlig 
stråk med plats för mycket spontanidrott. Skola och 
service planeras från start.

 

                

odling
  

15 000
bostäder
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  service

 

   
k

u
lt

u
r 

&
 i

d
ro

tt

lokal energi

ek
os

y
st

em
-

tj
ä

n
st

er

infrastruktur

l e v a n d e  g a t o r

platsb i l dn ingar

   historia  

1,
45

 k
m

2 förädlas 
lokalt



från flygbrus till drivhus

2018 2038 2050

Beslut om att ej 
förlänga avtalet för 
flygplatsen

Förstudie och 
programarbete för 
hela området

Dialogfestival lägger grunden 
för dialoggrupper som är 
delaktiga i processen. Bällstavögen och 

Ulvsundavägen görs 
om till stadsgator

Området uppdelat i åtta sektorer. 
Fördjupat arbete kring sektorerna 
sker parallellt med planarbete och 
fortsatt medborgardialog. 

Tävlingar & marktilldelning

Ankaraktörer utses som 
kan vara ryggrad inom 
respektive kåkergemenskap. 

Spårväg börjar byggas Brommaplan-Spånga

Lagakraftvunna detaljplaner

Projektering
Rivning & marksanering

Människor börjar flytta in

Service, kultur och 
rekreation på plats tidigt 

De olika delområdena växer fram parallellt

Självbyggare utvecklar 
byggnader med naken 
stomme

Kåkergemenskaper förses med 
växthus så fort de är färdigbyggdaRullbanan och området kring 

terminalbyggnaden i första etappen

Stadslivet blomstrar och 
agricity spelar en viktig roll 
i Stockholms matförsörjning

Bomässa

Agricitymodellen för 
stadsutveckling ses i flera 
städer.

Kontinuerlig medborgardialog i olika former under processens gång

Plantering av skogsträdgårdar

Flygplatsen stängs ByggstartPlaneringsfas i väntan på avtalet för Bromma flygplats löper ut



 

. 

Gamla hangarer blir odlings- och kulturtorg

Koppling mot fältet och ny idrottsanläggning

Bällstavägen blir stadsgata

Historiska Gliavägen lyfts fram

Sju sektorer utgör separata stadsjordbruk

Rullbanan blir 1,5 km långt stråk för 
odling, idrott och rekreation. 

Vissa förskolor och skolor egna tomter, 
andra intregreras i kåkergemenskaperna. 

Parken som planeras i Norra riksby gras 
vidare upp mot Ranhammarshöjden i form 
av ett skogsstråk som får åternaturaliseras

4H-gård målpunkt i söder, kopplingar upp 
till skogen, som även används för bete

Ny spårväg  Brommaplan-Spånga station

I mötet med gatan anpassas kvarters-
strukturen utifrån principen att behålla så 
lång sammanhållen kåkerstruktur som möjligt. 

Glia runsten återförs till park på stråket

Flygledartornet blir bibliotek med café och 
utsiktsplats i tornets topp

Terminalbyggnaden blir matcentral och skola

Park på Ranhammarshöjden

Verksamheter närmast trafikerade vägar, 
ändrade trafikmönster och bullernivåer när 
fordonsflottan och transportmönster ändras

Torg och omstigning mellan tvärbanorna

Lokaler längs alla gator, integrerade 
verksamheter i strukturen. Vissa 
huvudgator livligare. 

Kopplingar till Sundbyberg, Mariehäll 
och Ulvsunda

Vertikala odlingstorn portal till området

Höga byggnader placeras där de ej 
skuggar odlingsmark



privat

odling med 
urban allemansrätt

stadsjordbruk i 
företagsform

odling i kärl

hydroponisk odling

direkt i jorden

skogsträdgård

kolonilotttrapphus bostadsgård

radhustak gatustråktakväxthus

bostaden

småskaligt storskaligt

flöden

vatten energi

regn

vattenåtervinning
rening

dagvattenfördröjning

bevattning

solenergi

använda överskottsvärme
kyleffekt
solenergiCO

2

hydroponiskt system

fotosyntes 
kolinbindning

bildar syre

minskade utsläpp

mat
lokala jobb
minskade transporter

produktion i växthusen

odlingsprinciper



Agricity utformas utifrån principen att alla byggnader har 
en gemensam plushöjd för att möjliggöra odling på taket. 
Oavsett byggsystem så förses taket med ett terrassbjälklag 
som är möjligt att bebygga med växthus/odlingsbäddar. 
Byggnaden har sitt eget klimatskal i terrassbjälklaget och är 
inte beroende av att växthuset är i funktion. 

markbeläggning med plattor
sand
geotextil förhindrar rotinträngning
cellplast (extra för nivåutjämning)
tätskikt
bjälklag

Solceller genererar el som 
används för värme/kyla/ljus.  Fläkt för vädring. 

Avvattningsränna, möjligt att 
leda in regnvatten vid behov.

dräneringsbrunn
vent      vatten          kabel

Utrymme för installationer, varierande höjd beroende 
på de andra våningarnas höjd och konstruktion.

entrésluss
packband

Hydroponiskt odlingssystem i olika 
varianter utifrån vad som odlas. 
Vattenmagasin i golvnivå där 
näring tillförs, sedan pumpas vatten  
och näring runt i ett slutet system.
Belysning över växthyllor. 

skala 1:50

 0             0,5           1             1,5            2                             3    (m) 

växthus principlösning



odlingsstruktur

privat odling

odling med 
urban allemansrätt

stadsjordbruk i 
företagsform



Principskiss bearbetad kvartersutformning
skala 1:500 N



Bostadsgata mellan solkvarteren med assymetrisk sektion. Södersidan möblerbar och 
med planteringsstråk utifrån skogsträdgårdsprinciper. Samutnyttjad körbana för fordon 
och cykel. Kantstensparkering på en sida. 

Huvudgata med  planteringsstråk och separat cykelbana, planteringsstråken kan brytas för 
att skapa möblerbart ytrymme mellan träden. Spårvagn och motorfordon delar körfält, 
parkeringsraderna används även för kollektivtrafikhållplatser och cykelparkering. 

Rullbanan organiseras med en tydlig kantstenszon längs med byggnaderna på var sida. 
Ett gaturum för trafik förläggs i södra delen, för cykling skapas en dubbelriktad 
cykelhighway. Ett 37 meter brett bälte utgör odlings- och aktivitetszon. 
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scen

lek

odling

idrott

koloni

vatten

djur

vild natur

brommaplan

spånga

infrastruktur
skogsträdgård

längs hela stråket

kultur

Ett 2 km långt och 73 meter brett 
multifunktionsstråk med infrastruktur och 
aktiviteter på den gamla rullbanan.

aktivitetsstråket



Exempel på en kavalkad av existerande 
parker, platser och torg i Stockholms stad 
om de placerades på stråket. 

utemiljömix

vitabergsparken
södermalm

västerholmsparken
skärholmen

medborgarplatsen
södermalm

koloniområde
skarpnäck

odenplan
vasastan

bollplan
rinkeby

kungsträdgården
city

fruktparken
liljeholmen

nytorpsbadet
kärrtorp

4H och koloni
södermalm

vitabergsparken
södermalm

västerholmsparken
skärholmen

medborgarplatsen
södermalm

koloniområde
skarpnäck

odenplan
vasastan

bollplan
rinkeby

kungsträdgården
city

fruktparken
liljeholmen

nytorpsbadet
kärrtorp

4H och koloni
södermalm

vitabergsparken
södermalm

västerholmsparken
skärholmen

medborgarplatsen
södermalm

koloniområde
skarpnäck

odenplan
vasastan

bollplan
rinkeby

kungsträdgården
city

fruktparken
liljeholmen

nytorpsbadet
kärrtorp

4H och koloni
södermalm

vitabergsparken
södermalm

västerholmsparken
skärholmen

medborgarplatsen
södermalm

koloniområde
skarpnäck

odenplan
vasastan

bollplan
rinkeby

kungsträdgården
city

fruktparken
liljeholmen

nytorpsbadet
kärrtorp

4H och koloni
södermalm



stadsliv



stadsgata



stråket



växthus



Fredrik bor varannan vecka med dottern Lisen, 6 år. Till vardags jobbar han 
med driften av ett av de lokala stadsjordbruken. Han älskar odling och tycker 
det är härligt med alla möjligheter som finns i stadsdelen. Det är en solig 
lördagmorgon i maj när de ger sig ut för att kolla till kolonilotten som de fick 
förra säsongen.

Från lägenheten på första våningen tar de trapporna ner och kikar på 
väggodlingarna med pak choi i trapphuset, de väljer porten mot gården 
där persikoträden som står i blom i det varma mikroklimatet. På promenaden 
längs gatan passerar de en leksaksuthyrning där Lo vill gå in, men det får 
vänta till en annan dag tycker pappa. Från bageriet doftar det av nybakat 
bröd. De kommer ut på Gliastråket och går förbi fotbollsplanen där en 
korpenmatch är i full gång.

Efter en kvarts promenad är de framme. Vid koloniområdet är det full aktivitet, 
de fixar med jorden och sätter årets första frön innan de går till ett fik och 
handlar lunch. På vägen hem passerar de biblioteket i gamla flygledartornet 
för att lämna tillbaka några böcker, och Lo passar på att gunga på 
förskolegården brevid. 
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1. trapphusodling
2. gård med persikolund
3. leksaksbytet och bageri
4. fotbollsplan
5. koloniområde
6. lunchställe
7. flygledarparken
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Ruccardo är en ruccolaplanta mitt i livet. 32 dagar gammal är det dags att ge 
sig ut på en resa i matens kretslopp. Från skörden i takväxthuset tar ruccardo 
transportbandet till byggnadens paketeringscentral, där hen sköljs och rensas 
ruccardo och de andra bladgrönsakerna. Iklädd en fräsch förpacknings 
kostym fortsätter resan ett par hundra meter till livsmedelsbutiken för att 
chilla i kylen. På frukt och grönt-avdelningen kommer nästan hälften lokalt 
från området, tomaterna från ett annat växthus, jordärssckocka och zucchini 
från en gårdsodling och champinjoner från butikens egen mörkerodling en 
våning upp. 

Redan nösta dag följer Ruccardos påse med hem till en av affärens kunder. 
Under promenaden hem till lägenheten får ruccardo sällskap av Pär päron 
om plockas i skogsträdgården längs gatan, och Tina timjan med sin magiska 
doft som frodas i rabatten utanför porten. Tillsammans bildar är de nyfunna 
vännerna med och skapar en lokalproducerad middag middag och gör sig 
beredda på en resa genom matsmältningssystemet för att kunna reinkarneras 
som näringsämnen.
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Om ungefär en halvtimme går solen upp och skatan Pica har precis 
börjat sträcka på vingarna efter nattvilan med skatgruppen. Hon sitter 
i ett träd i naturbältet, det stråk som avsiktligt lämnades oplanerat för att 
åternaturaliseras och skapa en grön korridor mellan riksbyskogen och stråket. 

Det är dags för frukost och hon flyger över husen bort mot 4H-gården där 
det finns gott om småkryp och tappat djurfoder. Efter att ha ätit sig mätt hittar 
hon några godbitar att spara till senare. Hon vet en byggnad i närheten där 
det går att gömma mat under en takpanna.  

Efter att ha bökat in sina fynd flyger hon till takterassen på huset brevid, 
där brukar de som jobbar i växthusen äta lunch och ibland glömmer de 
något gott. Idag är en särdeles lyckad dag - en liten kaffesked ligger kvar 
på bordet och glitrar i solen! Pica tar skeden och gör ytterligare en tur till 
gömstället innan hon flyger vidare över stråket och sätter sig för att vila på 
runstenen som blivit återförd till sin ursprungsplats. Hon spanar på pinnarna 
på marken och ska precis hämta en när hon till sin förskräckelse upptäcker 
räven som lurar i buskarna. Bäst att flyga till skogen ett tag tänker hon, snart 
kryllar det ändå av barn i lekparken som omger stenen. 

1. sovplatsen 
2. 4H-gård
3. gömställe under takpannorna
4. takterassen där det brukar ätas lunch
5. Gliastenens nya plats
6. skogsdunge
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Ludmilla kom till Sverige på 70-talet och flyttade ihop med Nils. De bor i 
en villa i Riksby och barnen är utflugna. Det är en frostig tisdag och hon 
tar sin cykel för att bege sig till jobbet som tandtekniker. En kort tur bland 
villorna leder henne ut till Gliastråket där hon cyklar ikapp med spårvagen 
på den generösa cykelbanan. Hon svänger av in på en av stadsgatorna norr 
om stråket och parkerar cykeln i stället framför tandkliniken som är inrymd i 
gatuplan av två ihopslagna bokalhus. 

Tandläkaren som driver klinkiken bor på övervåningen, eftersom han är totalt 
ointresserad av odling hyr han ut sina takväxthus till restaurangen som har 
lokalen precis intill. Men en del av terassen har han kvar, så att han och 
personalen kan sitta där och ta sig en fika när vädret tillåter. 

Efter jobbet möter Ludmilla upp Nils för att gå på bio i kvartersbigrafen med 
en salong som ligger inbäddad i området. De köper biljetter och medan de 
väntar på att klockan ska bli sju och filmen börjar så går de till musterian 
på stråket. De har lokal produktion av juice, must och mos med råvaror från 
områdets skogsträdgårdsodlingar. Ludmilla och Nils tar varsin varm must och 
tittar ut genom fönstret på barnen som åker skridskor på isrinken. 
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1. vägen från Bromma Kyrka
2. cykelhighway breid spårvagnen
3. jobbet
4. biograf
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Ett 2 km långt och 73 meter brett 
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