
VISION REGION

•	 Befolkningen	i	Stockholm	-	Mälarregionen	förväntas	öka
			 med	600	000	-800	000	fram	till	år	2030.	

•	 En	växande	befolkning	ställer	krav	på	fler	bostäder,	
		 utbyggd	kollektivtrafik	och	investeringar	i	infrastruktur,	
			 därför	behövs	en	hållbar,	långsiktig	stadsplanering.

•	 Under	senare	år	har	utvecklingen	i	Stockholms	kommun		
	 hämmats	av	tilltagande	problem	med	flaskhalsar	inom			
	 trafiken	och	bristande	tillgång	på	bostäder.	Detta	riskerar
		 på	sikt	att	hämma	den	ekonomiska	tillväxten.	

•	 Ett	sätt	att	möta	dessa	utmaningar	är	att	utnyttja	de	 									
						möjligheter	som	Stockholms	närhet	till	övriga	Mälardalen		
	 innebär.

•	 Jämfört	med	Stockholm	kan	städer	i	övriga	Mälardalen	
		 erbjuda	boende	med	högre	livskvalitet,	lugnare	tempo
		 och	ökad	närhet	till	naturen.

•	 En	viktig	förutsättning	för	att	fler	ska	välja	att	bosätta	sig
	 i	en	annan	stad	i	Mälarregionen	än	Stockholm	är	
		 sannolikt	förbättrade	kommunikationer	och	en	kortare	
		 restid/pendling	till	Stockholm.	

•	 Ett	sätt	att	bidra	till	en	sådan	utveckling	är	att	anlägga	
		 en	så	kallad	maglevbana	runt	Mälaren.

•	 Maglevbanan	skulle,	i	jämförelse	med	traditionell	järnväg
		 och	motorväg,	förkorta	restiderna	mellan	städerna	runt
		 Mälaren	signifikant.	Exempelvis	skulle	en	resa	från
		 Stockholms	Central	till	Mariefred	ta	lika	lång	tid	som	en	
		 resa	med	tunnelbanan	till	Mälarhöjden	(18	minuter).

•	 De	förkortade	restiderna	krymper	rummet	och	gör	ett
			 större	geografiskt	område	tillgängligt	för	en	framtida
		 stadsutveckling.	

•	 I	ett	längre	perspektiv	kan	då	Mälardalen,	inklusive
		 Stockholm,	utvecklas	till	en	mer	integrerad	polycentrisk
		 region.	
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SNABBARE KOMMUNIKATIONER KRYMPER RUMMET OCH SKAPAR NYA MÖJLIGHETER.
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Den inledande idén för projektet var att utveckla en övergripande stadsplan 
för Stockholms södra förorter, Söderort. Intensionen var att undersöka hur 
Söderort som består av en mängd olika förortsområden, kan omvandlas till en 
mer sammanhängande stadsmiljö över en period på 100 år för att tillgodose 
den växande befolkningen med bostäder och arbetsplatser. Förorterna inom 
området är till stor del omgivna av grönområden och uppbyggda kring förort-
scentra utefter de fyra tunnelbanelinjer som förbinder dem med innerstaden. 
Avsaknaden av fasta tvärförbindelser(spårtrafik) och bebyggelse som länkar de 
olika områdena med varandra har skapat en unik karaktär, men även isolerat 
stadsdelar från varandra. Till stor del är orsaken att Stockholm byggts ut med 
intensionen att bibehålla ett centrum, ett city. En innerstad, omgivet av förorter. 
Ambitionen i projektet för Söderort var att förbinda tunnelbanorna med en yt-
tre tvärspårväg, omvandla trafikleder som Örbyleden till stadsgator och skapa 
en övergripande struktur så att stadsomvandlingen kan ske i etapper över en 
längre tidsperiod utan att helheten går förlorad. Plötsligt framstod den struk-
tur som skapats vid mitten på 1900-talet, förorter placerade som pärlor på ett 
band (tunnelbanan), som den initiala delen av en struktur som inte har fullbor-
dats. Det kan ses som en fördelaktig situation, där den existerande strukturen 
kan inordnas i en ny stadsstruktur, vilket medför en mer varierad stadsbeby-
ggelse med byggnader från olika tidsepoker. 
Meningen med att skapa en stor översiktsplan för hela Söderort var att skapa 
förutsättningar för ett mer kontinuerligt och omväxlande stadsbyggande, över 
ett större geografiskt område och över en längre tidsperiod, i kontrast till de 
stadsdelar som på senare tid byggts på gammal industrimark i en krans kring 
den gamla innerstaden. När norra Djurgårdsstaden är färdigställt sluts cirkeln 
av en rad enskilda projekt som på relativt kort tid har projekterats och byggts 
som färdiga stadsmiljöer, bl. a Hammarby sjöstad, Liljeholmen/Årstadal, västra 
Kungsholmen och Norra station. En annan strategi bör väljas när förtätningen 
av förorterna genomförs. 

Med ambition att planen för Söderort måste utgöra en integrerad del av det 
framtida Stockholms struktur, satte jag mig in i Stockholm uppkomst och 
utveckling. Jag tittade på hur Stockholm har planerats och hur olika stadspla-
neideal präglat utvecklingen fram till idag, samt hur andra europeiska städer 
har utvecklats. I det historiska materialet fann jag tre perioder, 1600-talet, 
1800-talet och 1900-talet, när Stockholm stått inför stora befolkningsökningar 
och genomfört omfattande stadsomvandlingar. Omvandlingar där gaturegler-
ingar kombinerades med planer för den framtida expansionen. Under dessa 
periodern har strukturen i den gamla staden har anpassats till att bli en integre-
rad del i en ny större helhet. 
Metoden att kombinera gatureglering med planer för fortsatt expansion har 
medfört att stadens utveckling har kunnat styras. Jag studerade Stockholms 
gällande översiktsplan och regionplan för att se hur översiktsplanen förhöll sig 
till den mer övergripande regionplanen. Jämförelsen av planerna indikerade 
inte en tydlig samordnad strategi, men väckte mitt intresse för att vidare un-
dersöka hur regioner fungerar genom att studera den internationella utveck-
lingen av stadsbyggnad och regionplanering. I ett internationellt perspektiv 
finns tydliga tecken på hur en växande befolkning och en alltmer internationell 
ekonomi påverkar utvecklingen mot större urbana system, där städer knyts 
samman och bildar regioner. Genom att flera städer inom ett geografiskt om-
råde kan komplettera och samordna sina resurser som universitet, flygplatser 
och infrastruktur utgör de en mer attraktiv region på den nationella och interna-
tionella marknaden. Städer och regioner konkurrerar om kapital och kunskap 
(företagsetableringar). Välutbildad befolkning, innovativa forskningsmiljöer, bra 
företagsklimat, väl utbyggda kommunikationer och en god livsmiljö är centralt 
för att upprätthålla en ekonomisk tillväxt i en internationell ekonomi. I Europa 
växer bebyggelse samman längs de stora transportlederna och bildar sam-
manhängande stadslandskap. Närheten till viktiga transportleder och snabba 

kommunikationer är idag av större betydelse för många företag än att vara 
representerad i städernas centrum. 
I och med Rom-fördraget 1957 skapade den europeiska unionen ”The Trans-

European Network” (TEN)   som berör  transport, energi och telekommunika-
tion. För att möjliggöra en marknad med fri rörlighet för varor, personer och 
tjänster ansågs det nödvändigt att de regionala och nationella nätverk som 
tillsammans utgör denna marknad länkas samman av modern och effektiv 
infrastruktur. Byggandet av (TEN) ansågs vara ett viktigt element för ekonomisk 
tillväxt och skapande av sysselsättning. Det transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T), utgör en del av TEN. Syftet med TEN-T är att samordna förbättringar 
av primära vägar, järnvägar, inre vattenvägar, flygplatser, kusthamnar, inland-
shamnar och trafikledningssystem. Det är en utveckling som har öppnat nya 
möjligheter för det framtida stadsbyggandet i Europa. 

I slutet av 1800-talet formulerade Arturo Soria konceptet för en linjär stad, 
bandstaden. Med bandmodellen försökte man ersätta de traditionella stadskär-
norna och ge plats för en ny typ av stad som skulle bevara värdigheten, indi-
vidualismen och kontakten med naturen. Modellen föreslog en långsträckt stad 
med en bredd på 500 meter med en central korridor för infrastruktur.  Bands-
taden skulle kunna tjäna som förbindelse mellan städerna och bilda en slags 
triangulering där den inre ytan skulle kunna ägnas åt jordbruk. Målet var att 
möjliggöra snabbare rörelser mellan landsbygden och staden. I Polen utveck-
lade Oskar Hansen bandstaden som idé under 1900-talet. Bandliknande städer 
uppstår ofta naturligt längs kuster och floder. 

I Danmark har Henrik-Harder Hovgesen och Thomas S. Nielsen kartlagt och 
studerat de senaste 20 årens bebyggelse för att bättre förstå samspelet mel-
lan staden, vägen och bebyggelsen. Undersökningen visade bland annat att ca 
50 % av allt som byggs idag i Danmark är placerat inom 6 km avstånd från en 
motorväg. De har vidare undersökt hur motorvägarnas utbyggnad har påverkat 
pendlingsflöden och företagsetableringar. Som en konsekvens av utbyggnaden 
längs motorvägarna ser de i ett längre perspektiv en utveckling där motorvä-
gens funktion som en snabb transportled kommer att förändras, då den blir en 
alltmer integrerad del av den danska stadsutvecklingen och den framtida sta-
den. Den här utvecklingen pågår över hela Europa och är även tydlig i Stock-
holm. Bebyggelsen växer längs med E4 mot Arlanda i norr och mot Södertälje i 
syd.

 Jag har studerat ett konkreta projekt som förhåller sig till denna utveckling och 
som söker nya strategier för detta. För Milanos framtida utveckling har Macchi 
Cassia, Orsini, Primivileggio och Secchi utarbetat koncept för en tvärgående 
radiell stad längs med den så kallade korridor 5 (TEN) norr om Milano. Idén är 
att utveckla en ny sorts urban struktur där en motsättning mellan centrum och 
utkanter inte existerar. Alla platser blir viktiga eftersom de har flerriktade rela-
tioner till alla de övriga delarna i det urbana systemet. Tillsammans planeras 
de utgöra ett nätverk med skiftande täthet, från flygplatsen Malpensa i väst till 
flygplatsen Orio al Serio Bergamo. Tanken är att stadsområdet ska samspela 
med Milano och styra utvecklingen mot en flerkärnig region. 

2007 lät Frankrikes president Sarkozy välja ut och engagera 10 arkitektkontor 
för att utarbeta visioner för” Le Grand Paris 2030”. Han sökte idéer och strat-
egier för hur Paris som region ska kunna utvecklas långsiktigt. Paris har idag 2 
miljoner invånare i innerstaden och mer än 8 miljoner invånare i förorter. Oro-
ligheter och upplopp förekommer bland annat eftersom befolkningen i många 
förorter lider av hög arbetslöshet, dålig tillgång till kommunikationer och lever i 
bostadsområden som präglas av bristande gestaltning. En generell fråga som 
gäller utkanterna av många storstäder i Europa är hur dessa områden kan om-
vandlas till integrerade stadsdelar som är socialt, ekonomiskt, ekologiskt håll-
bara och som utgör en bättre livsmiljö. 

Ett av de förslagen för ”Le Grand Paris” som intresserar mig särskilt är gjort 
av Antoine Grumbach och visar hur Paris kan växa utefter Seine till Le Havre 
vid engelska kanalen. Förslaget bygger på Napoleon Bonapartés koncept från 

1802, ”-Paris-Rouen-Le Havre, en stad med Seine som sin huvudgata.” En vi-
sion där en mängd städer innefattande Nantes och Rouen integreras i ett sam-
manhängande stadsutvecklingsområde. Grumbach föreslår ett nytt höghas-
tighetståg för utvecklingsområdet. 
Utifrån dessa erfarenheter började jag undersöka hur Stockholm skulle kunna 
utvecklas för att bli en mer integrerad del av den större regionen Mälardalen. 
Intensionen var att studera hur en sådan region skulle kunna se ut och fungera. 
Jag informerade mig om Mälardalen och regionens städer genom att titta på 
regionens historiska utveckling och hur regionen fungerar idag. 

Mälarregionen i östra Svealand har ur ett historiskt perspektiv utgjort en central 
del av Sverige. Ursprungligen var Mälaren var en del av Östersjön, en vidsträckt 
havsvik som trängde djupt in i landet och utgjorde en viktig förbindelselänk 
mellan olika bygder. 

Befolkningen är idag över 3 miljoner, cirka en tredjedel av Sveriges 
befolkning. Enligt en befolkningsprognos kommer Stockholm-Mälarregionen 
att ha en befolkningstillväxt på 600 000-800 000 invånare fram till år 2030. 
Regionen producerar ungefär 40 % av landets BNP, och driver landets ekono-
miska tillväxt. Här skapas även 50 % av skatteintäkterna. Genom att studera 
information från Mälarregionens olika kommuner försökte jag skapa mig en 
bild över livet i Mälardalen.  1997 invigdes Mälarbanan och restiden Stock-
holm- Västerås-Örebro blev därmed nära nog halverad, från tre timmar till en 
och en halv och resandevolymen mångfaldigades. Motsvarande inträffade på 
den södra sidan av Mälaren när Svealandsbanan med sträckningen Södertälje- 
Strängnäs- Eskilstuna- Arboga moderniserades. 

Med bättre kommunikationer har städerna kunnat börja marknadsföra sig 
som attraktiva alternativ till Stockholm vid val av bostadsort. Man lockar med 
ett lugnare tempo och närhet till naturen, samtidigt som pendlingsmöjligheter 
erbjuds. Sedan 1996 har arbetspendlingen över Stockholms läns gränser vuxit 
med 40 %. Flera av städerna som Enköping och Eskilstuna har under senare år 
haft en betydande inflyttning från bland annat Stockholm. En mängd statistik 
finns att tillgå på kommunernas hemsidor och det är tydligt att de identifierar 
sig som delar av en region. Stockholms senaste regionplan (2010) gav mig mer 
information om hur Stockholm/Mälarregionen fungerar som helhet. 

Restiden till arbetsplatsen, resekostnader och kostnader för boende är viktiga 
faktorer vid val av bostadsort. För att förstärka utvecklingen mot en gemensam 
arbets- och bostadsmarknad behöver restiderna mellan Mälarregionens städer 
kortas. 

OECD pekar i sin Territorial Review för Stockholm, på att tillgången på bostäder 
och brister i infrastrukturen är utmaningar som Stockholm måste hantera för 
att locka företagare och kompetent arbetskraft. När boendekostnader ställs 
i relation till inkomster är Stockholm en av de dyraste städerna inom OECD. 
Stockholms möjligheter att behålla sin starka internationella position beror till 
stor del på hur väl staden kan mobilisera sina offentliga, privata och samhäl-

leliga resurser kring gemensamma intressen. Mälarregionen är ett intressant 
projekt som kan skapa förutsättningar för en storskalig svensk storstadsregion. 
I ett europeiskt eller globalt perspektiv är Stockholm en mellanstor stad. Mälar-
regionen däremot, har tre miljoner invånare och nära 40 % av BNP. Befolkning-
skoncentrationen ger möjlighet till större produktionsökningar och därmed en 
starkare position inom Östersjöregionen. En ökad pendling medför att starkare 
band skapas såväl mellan företag som mellan företag och högskolor/ univer-
sitet inom regionen.

För att påskynda integrationsprocessen och skapa en välfungerande polycen-
trisk region krävs strategiska politiska beslut och samhällsinvesteringar i trans-
portsystemen.  

Stockholm-Mälarregionen är en stark tillväxtmotor för hela Sverige. När tillväx-
ten i Sverige är tre procent ligger den på sex procent i storstadsregionen. Men 
tillväxten hotas av stagnation bland annat på grund av otillräcklig infrastruktur. 
För att tillväxten i regionen ska fortsätta att öka krävs regionförstoring, dvs att 
man med hjälp av goda kommunikationer kan bo, arbeta och leva i ett större 
geografiskt område. Stockholmsområdet utvidgas till att omfatta hela Mälarre-
gionen.

Mitt fortsatta arbete kom att fokusera på hur Mälardalen och Stockholms 
utveckling kan samordnas för att bli en bättre fungerande region. Det blev ty-
dligt att kommunikationer är centralt i en sådan fråga, liksom de olika städernas 
möjlighet att erbjuda ett intressant alternativ som bostadsort. Att korta restider-
na ytterligare framstod som nödvändigt. Därför studerade jag olika typer av 
snabbtåg. I Shanghai finns den enda Maglevbanan som är i kommersiell drift. 
Den tar passagerare från flygplatsen in till stationen Long Jang, sträckan är 30 
km och tar 7 min och 20 sek. toppfarten är 430km/h. Maglevbanan framstod 
som ett intressant alternativ för Stockholm/ Mälardalen. Jag undersökte teknik-
en och skissade på hur en sådan bana skulle kunna dras runt Mälaren. Teknik-
en medför många fördelar jämfört med konventionella tåg, driftsäkerheten är 
99,98 % då tågen leveterar (svävar) och drivs framåt av elektromagneter. 

I arbetet med banans dragning har jag tittat på hur den relaterar dels till land-
skapet och dels till de städer som den är tänkt att knyta samman. I de större 
städerna (Eskilstuna och Västerås) har jag placerat stationen i centralt belägna 
industriområden. Det öppnar upp för en stadsomvandling i dessa områden. I 
de mindre orterna har stationerna i större utsträckning placerats utanför cen-
trum för att driva statsutvecklingen i en bestämd riktning. Viktigt har varit att se 
hur en sådan bana kan integreras på ett bra sätt i dels en befintlig och dels en 
ny stadsmiljö. Jag har funderat kring de olika städernas strategier för 
utbyggnad över tid, och reflekterat över vilka olika typologier som kan tän-
kas fungera vid utbyggnaden av Mälarregionen. Slutligen har jag återknutit till 
Stockholm för att se hur projektet kan fungera för att styra Stockholms 
utbyggnad.

FRUÄNGEN

SKÄRHOLMEN
ÄLVSJÖ

SKARPNÄCK

NY SNABBSPÅRVÄG

Öppnandet av centralstationen 1871 var av stor betydelse, 
för att det bidrog till att hotell och tidningsverksamhet 
etablerades på Norrmalm. Stadsholmen var trång och 
överbefolkad. Kring 1900 växte det fram en betydande 
detaljhandel längs Drottninggatan och Regeringsgatan. 
Kring 1910 började stadsholmen att kallas för gamla stan 
vilket markerar att den ej längre utgjorde Stockholms 
centrum. Under 20-talet blev bilar allt vanligare och 
adderades till spårvagnar, hästtransporter och cyklar. 1928 
presenterade stadsplanedirektören Albert Lilienberg ett 
förslag till generalplan för Stockholms tätare bebyggda 
stadsdelar. Meningen var att ta ett samlat grepp på 
innerstadens trafikproblem, Detta inkluderade tunnel-
banesträckningar, broar och genomfartleder. Mycket av 
denna plan kom att genomföras, men diskussionen om 
generalplanen kom främst att handla om förslaget att dra 
Sveavägen till Gustav Adolfs torg.  Tre argument för detta 
åberopades av Lilienberg. Det första var att det vore 
naturligt för trafiken att ej stoppas vid Kungsgatan utan 
kunna strömma ända fram till Gustav Adolfs torg. Det andra 
var att ett sådant projekt skulle komma nedre Norrmalm till 
godo som hade en undermåligt byggnadsbestånd, vilket 
hotade näringslivet att söka sig till andra områden. Det 
tredje argumentet gällde stadsbilden, att öppna Norrmalm 
mot slottet och vattnet. Lilienberg hänvisar här till 
Lindhagenplanen där Sveavägen i stor bredd dragits ner till 
Gustav Adolfs torg, och till motsvarande sträckning som 
varit aktuell redan på 1660-talet.  Först 1945 kunde ett 
beslut fattas om Sveavägen, efter många debatter om olika 
förslag. Man beslutade att ej dra Sveavägen till Gustav 
Adolfs torg. 1944 tillsattes Sven Markelius som stadsplan-
edirektör och fick ansvaret att forsätta att bearbeta 
norrmalmsplanen i linje med intensionerna i 1945 års 
citybeslut. Ett särskilt norrmalmskontor utöver stadsplane-
kontoret upprättades. 1946 presenterades ett förslag som 
kan sägas vara utgångspunkten för den stora 
omvandlingen av city.  En omvandling som saknar motsty-
cke i någon europeisk huvudstad under 1900-talet. 
Huvuddragen gick ut på att man ansåg att det fanns ett 
stort behov av kontor och affärslokaler i city. Om bara 
trafikproblemen löstes och det gamla husbeståndet 
ersattes av en modern bebyggelse skulle verksamheter 
som hade citykaraktär mer eller mindre automatiskt komma 
att lokaliseras till nedre Norrmalm. Om man däremot inte 
moderniserade stadsdelen skulle man få en spridning av 
citys funktioner, till skada för staden och näringslivet. En 
föreställning som Lilienberg redan 1928 hade framfört och 
som kom att prägla de följande decenniernas citypolitik, 
utan att analyseras djupare. Skönhetsrådet och ‘
byggnadsnämnden ställde sig negativa till det som man 
ansåg vara onödiga rivningar. Under 1950-talet skulle den 
norrifrån kommande tunnelbanan, öppnad 1952 med 
slutstation Kungsgatan, förbindas med den södra tunnel-
bana som slutade vid Slussen. Intresset försköts från nedre 
Norrmalm och fokus kom att hamna kring den nya delen av 
Sveavägen och området väster om denna, den nya 
Sergelgatan. 1951 inrättades ett nytt organ för cityomby-
ggnaden, nedre normalmsdelegationen. Syftet var att 
effektivisera den kommunala beslutsprocessen och se till 
att samarbetet mellan stadens olika organ kunde bedrivas 
snabbt och effektivt. Skönhetsrådet gavs ej representation i 
delegationen. Ingen heltäckande plan lades fram under 
50-talet, utan 4 delstadsplaner presenterades för stadsfull-
mäktige att ta ställning till. En strategi av de ledande 
politikerna och tjänstemännen för att undvika en ny stor 
principdebatt. Rivningarna av Klara inleddes på allvar 1952 
och vid mitten av 50-talet var området sydost om Hötorget 
förvandlat till en enorm krater, i vilken tunnlar och andra 
undermarksanläggningar byggdes. I slutet av 50-talet 
började de första höghusen resa sig. 1957 togs den 
genomgående tunnelbanan i bruk.

Vid förra sekelskiftet var Stockholms trångboddhet dubbelt 
så tät som i London. Hyran för ett rum och ett kök var 
dyrare än i Berlin och Wien, och dubbelt så hög som i 
Köpenhamn. Innan andra världkriget var bostadsituationen i 
Stockholm en av de värsta i Europa. Kring staden hade 
dåligt planerade, vildvuxna småsamhällen med 
enfamiljshus börjat växa. Kring 1910 fanns ett femtiotal 
sådana samhällsbildningar i stadens närhet. Staden tog sig 
då an uppgiften att planlägga och expandera staden. 1904 
började Stockholms stad att köpa upp mark i närbelägna 
områden för att försöka avhjälpa trångboddheten. Det 
första området var Enskede i Brännkyrka församling. Sedan 
följde köp av Ulvsunda, Traneberg, Åkeshov, Stora Ängby, 
Årsta, Mossen, Svedmyra, Ålsten,  Alvik, Äppelviken, 
Södertörnsvillastad, Skarpnäck, Beckomberga, Råcksta, 
Hässelby och Vårby. 1907 utsågs en kommitté för att 
hantera frågan om hur stadens mark i Brännkyrka och 
Bromma skulle utvecklas. Kommittén utarbetade 
stadsplaner och hustyper. En idé var att bygga engelska 
trädgårdstäder, som ansågs billiga och ändamålsenliga. 
Marken uppläts med tomträtt. 1908 byggdes den första 
trädgårdstaden i engelsk stil. 1913 byggdes Äppelviken. 
Man misslyckades dock att bygga för dem med lägst 
inkomst. 1926 startade därför staden ett självbyggnads-
program för att möjliggöra egna hem även för dem. Det 
blev en succe, 1939 bodde 12 500 personer i 3 500 
småhus, så kallade egnahemshus.
Under 1920- och 1930-talet kulminerade byggverksam-
heten på malmarna, för att sedan ebba ut i brist på mark. 
De flesta lägenheterna bestod av ett eller två rum och kök. 
På 100 rum, inkluderat kök och vardagsrum, fanns 101 
personer.  Hyran för en tvåa med kök var ca 40% av en 
arbetares lön. 1955 hade ca 50% av invånarna i stockholm 
bad eller dusch. 25% hade inte centralvärme eller inomhus 
toalett. 

På 1940- och 1950-talen ansåg många stadsplanerare att 
städerna inte längre kunde bebyggas med fler nya 
bostäder, de var helt enkelt färdigbyggda. Då föddes idén 
att anlägga så kallade satellitstäder, alltså självständiga 
stadsbildningar som lik satelliter ligger kring en storstad 
och som enbart förvaltningsteknisk är beroende av 
storstaden. Satellitstaden förfogar över arbetsplatser samt 
kulturella och sociala inrättningar för sina invånare som till 
exempel skolor, sjukhus, kyrka, myndigheter, inköps-
möjligheter och förströelse. Den svenska varianten av 
satellitstad kallas ibland ABC-stad, där A står för Arbete, B 
för Bostad och C för Centrum. Exempel för Sveriges första 
ABC- eller satellitstad är Vällingby med Vällingby Centrum 
(1952-56). Stadsplanen hade utarbetats av Sven Markelius 
och väckte stort internationellt intresse. En enklare variant 
representerar trabantstaden även kallad "sovstad", i 
England känd som "bedroom community" eller "bedroom 
suburb". Här saknas satellitstadens självständighet och 
många av de kulturella och sociala inrättningar. Sovstaden 
kan därför upplevas som innehållslös och tråkig. Exempel 
för svenska sovstäder är många förorter som uppstod inom 
ramen för miljonprogrammet som exempelvis Tensta och 
Rinkeby i Stockholm. Bland internationelle exempel kan 
nämnas Marzahn i Berlin och Stevenage i närheten av 
London. 

Omvandlingen av City1600-talets expansion.

LINHAGENPLANEN

Staden expanderar

En central bakgrund till Stockholms uppkomst är den landhöjning som så småningom kom att 
förvandla Mälaren till en insjö  isolerad från havet. En efter en försvann farlederna in i Mälaren och 
till sist fanns bara en kvar, Norrström. . I det strategiskt läge, där landvägen korsar Norrström, växte 
Stockholm fram under slutet av 1100-talet. 

Stockholms uppkomst och utveckling under medeltiden  

 

Skiss för reglering av Södermalm med förslag till ny plan lagd över den gamla gatustrukturen. Troligen 
från 1642. Malmarna bestod före regleringen till största del av köksträdgårdar, betesmarker och glest 
liggande trähus. En glesbebyggelse som planlades för den expanderande staden.

Kartan över Stockholm är den första som återger regleringsplanerna för samtliga förstäder, även om 
den för kungsholmen ej är den slutliga. Kartan visar planeringsläget vid 1640-talets mitt. Stadsplaner 
ansågs på 1600-talet vara av stort militärt intresse. Ofta utgjorde kartorna en kombination av uppmätt 
information och framtida planprojekt.

Vädersoltavlan ger en bild av det medeltida Stockholm. 
Målningen utfördes på 1530-talet, troligen av Urban 
målare.

Stockholms expansion på 1600-talet

Stockholms uppkomst föregås av de handelsplatser som 
etablerades i och kring mälaren då den ännu var en del av 
Östersjön. Den första plats i Mälarregionen där en stad 
växte fram är Birka beläget på Björkö. Samhället växte 
fram under senare delen av 700-talet och tycks ha varit 
handelsplats för både regional handel och handelsutbyte 
med europa. Birka var beläget mitt i Mälaren i korsningen 
av nordsydliga och östvästliga farleder. Mälaren hade vid 
denna tidpunkt flera segelbara förbindelser med Östersjön. 
Förutom på bägge sidor om den blivande stadsholmen 
Stockholm fanns en led via Hammarbysjö, Fröfjärden 
mellan Brunnsviken och Bälstaviken samt även en passage 
vid Södertälje. 

Kring  975 tycks Birka ha förlorat sin vikt som handelsplats 
och Sigtuna framträder som handelsplats och kristet 
missioncentrum, på lämpligt avstånd till Uppsalas 
marknadplats. Sigtuna är placerat mer skyddat, på en 
udde i den smala vik som utgör vattenvägen till det gamla 
Uppsala. Här växte en medeltida stad fram med flera 
kyrkor. Mynt präglades och handeln tycks ha varit 
omfattande från 1000-talet och fram till 1230-talet. En 
central bakgrund till Stockholms uppkomst är den 
landhöjning som så småningom kom att förvandla Mälaren 
till en insjö  isolerad från havet. En efter en försvann 
farlederna in i Mälaren och till sist fanns bara en kvar, 
Norrström. I detta strategiska läge, där vattenvägen mellan 
Östersjön och Mälare korsar en möjlig passage landvägen 
mellan södra och norra landsdelar, byggdes med sanno-
likhet en befäst kastell i slutet på 1100-talet. När Mälaren 
höjde sig så pass mycket över Östersjön att det blev 
strömt och en ej längre segelbar farled, växte stadsholmen 
i betydelse som handelsplats. Under 1200-talets senare 
hälft etableras kyrkliga institutioner och ett sjukhus i den 
stad som nu växte fram på stadsholmen. Under senare 
delen av 1200-talet integrerades delar av Finland 
(Tavastland och delar av Karelen) i det svenska väldet och 
dess tyngdpunkt försköts österut. Den blivande stadshol-
men kom nu att få ett allt mer centralt läge, mitt i det 
svenska riket istället för som tidigare i dess periferi.

Den stad som kom att kallas Stockholm växte fram under 
senare delen av 1200-talet och hade en befolkning som till 
övervägande del kom ifrån tyska städer som t.ex. Lübeck. I 
Jämförelse med de tyska städerna Rostock, Memel, och 
Köningsberg som anlades på tolvhundratalet saknar 
Stockholm den avancerade plankomposition, med enhets-
liga kvartersformer och konsekvent rätvinklig gatustruktur 
som präglar dessa städer. Detta tyder på att Stockholm ej 
blivit planmässigt grundad utan snarare växt fram utan 
översiktlig planering. I Stockholm liksom i många äldre 
medeltida städer på kontinenten har topografin styrt 
gatunätets utformning. Även om Stockholm saknar en på 
förhand uppgjord helhetsplan betyder det inte att staden 
vuxit planlöst. Säkert har man under under utbyggnaden 
bemödat sig om rationella lösningar i gatunätet. I Magnus 
Erikssons stadslag från ca 1350 finns också en föreskrift 
om en gatubredd på 8 alnar ( ca 4,8m ). Vädersoltavlan 
som är målad på 1530-talet av Urban målare ger en 
föreställning om hur stockholm såg ut vid medeltidens slut.
.

1523  6 juni valdes Gustav Vasa till kung av riksdagen, och 
under 1500-talet etablerades Sverige som nationalstat. 
Den första halvan av 1600-talet är i Sverige en tid av 
internationaliering, vilket kom att påverka stockholm 
utveckling. Den äldsta karta som finns över Stockholm är 
från 1620-talets första hälft och visar Stockholm innan den 
stadsomvandling som genomförs senare under 1600-talet. 
Efter framgångarna i 30-åriga kriget blev Sverige en 
stormakt i Europa. För att inte underminera landets 
internationella auktoritet och för att befästa anspråken 
som stormakt, ansågs det nödvändigt att ge Sveriges 
städer en ny mera värdig gestaltning. Omfattande 
stadsplaneregleringar genomfördes. Den största och mest 
framgångsrika gällde Stockholm och dess förstäder ( 
malmarna ), som decennierna kring mitten av 1600-talet 
fick den stadsplanestruktur som fortfarande i grunddrag 
består. Stadsplaner ansågs på 1600-talet vara av stort 
militärt intresse. Ofta utgjorde kartorna en kombination av 
uppmätt information och framtida planprojekt. För att 
genomföra gaturegleringar, uppförande och underhåll av 
stadens byggnader i Stockholm grundades 1636 ett 
byggnadskollegium. Kvalificerade tjänstemän knöts till den 
kommunala förvaltningen. Från 1636 kom Anders 
Torstensson att fungera som stadsingengör ( motsvarar 
idag titeln stadplanedirektör ). Skärpta kompetenskrav 
införs för mästarna i murarskrået ( som på den tiden 
fungerade som arkitekter ). 

Stockholm växte från 10000 invånare i början av 1600-
talet till 50000 vid mitten av 1670-talet. En orsak var att en 
stor del av Sveriges utrikeshandel gick över Stockholm en 
annan den stora utbyggnaden av den statliga centralför-
valtningen med ämbetsverk. Örlogsflottan byggdes ut med 
hamnar, varv och verkstäder. Den växande statliga 
administrationen gav spinoff-effekter för andra näringar i 
huvudstaden. En brand 1625, förstörde hela området 
utanför Västerlånggatan söder om Kåksbrinken, kan ses 
som startpunkten för den stora stadsomvandlingen på 
1600-talet. Stadsomvandlingen började som ett 
regleringsprojekt. Staden skaffade sig rådighet över 
marken genom att köpa eller avveckla nyttjanderättsavtal. 
Husägare kompenserades med nya tomter eller ekono-
misk ersätning. De hus som var timrade demonterades 
och flyttades. Nya gator och tomter lades ut. 1639  och 
1640 donerade riksregeringen delar av Ladugårdslandet till 
staden som nu behövde ännu mer plats . 1644 följde östra 
delen  av Kungsholmen. Stadsomvandlingen gick från att 
vara ett regleringsprojekt till att bli ett kombinerat 
reglerings- och utbyggnadsprojekt. Genom planläggning 
av de obebyggda områdena kunde staden genom 
tomt-försäljning eller tomträtt finansiera evakuerings- och 
rivningskostnaderna. Detta administrerades av             
byggnadskollegiet med Anders Torstensson som 
stadsbyggnadschef. Malmarna bestod före regleringen till 
största del av köksträdgårdar, betesmarker och glest 
liggande trähus. En glesbebyggelse som planlades för den 
expanderande staden. En intressant fråga är om denna 
stadsomvandling styrdes utifrån en på förhand uppgjord 
generalplan för hela staden, eller om malmarnas gestalt-
ning var ett resultat av en serie successivt utarbetade 
planer. Marian Rådberg har underökt frågan i sin avhan-
dling ”Vision och verklighet” ( 1987 ) Hon hävdar att det 
upprättades en generalplan för hela stockholm redan på 
1620-talet, en radiell struktur med slottstornet tre kronor 
som mitt punkt. Det är oklart om en sådan plan verkligen 
har funnits. Stockholm förvandlades under 1600-talet till 
en av de prydligaste och mest välordnade bland 
europeiska metropoler, ett centrum i för ett nordiskt-
baltiskt Östersjöimperium. .

Stockholms expansion på 1900-talet

Stockholms expansion på 1800-talet

Imperiet gick snart förlorat och Stockholm kom att växa och 
förändras mycket långsamt fram till 1800-talets mitt. Men 
vid mitten av seklet tar en ny utveckling fart. Skråväsendet 
avskaffas 1846, en aktiebolagslag  träder i kraft 1848 och ett 
bankväsende växer fram. Stora järnvägsbyggen påbörjas 
och 1862 kan stambanan mellan Stockholm och Göteborg 
invigas. Stockholm industrialiseras fort och blir snabbt 
Sveriges ledande fabriksstad med en koncentration på 
avancerad mekanisk produktion, livsmedelsförädling och 
grafisk industri. Vid seklets mitt var befolkningen ca 100 000 
invånare, 1884 hade den växt till 200 000 och vid sekel-
skiftet 1900 till 300 000.  Liksom i många städer i övriga 
Europa ledde industrialiseringens snabba befolkningsökning 
till att de smala gatorna inte fyllde önskvärd funktion för 
kommunikation längre. Trångboddheten skapade sanitära 
problem, och utsläppen från industrierna skapade en 
hälsofarlig smogg i staden. Redan under 1700-talet i Paris 
diskuterades åtgärder för att förbättra dessa storstads-
problem. När Ludvig Napoleon valdes till president 1846 var 
han fast besluten att äntligen genomföra de stora satsningar 
som man hittills inte lyckats samla sig till. 
1853 utsågs Georges- Eugéne Hausmann till prefekt för 
Paris. Under sina sjutton är i den tjänsten genomförde han 
ett omfattande stadsbyggnadsprogram. Gaturegleringen 
genomfördes med ett system av spikraka gator kantade av 
träd. Ett antal parker anlades eller förbättrades och vatten 
och avloppsproblematiken löstes. Även ett stort antal 
offentliga byggnader uppfördes. Liknande planer 
diskuterades och genomfördes i flera europeiska städer 
under 1800-talet. I Paris och London som var miljonstäder, 
handlade det om regleringsplaner. I Berlin, Madrid och 
Budapest handlade det mer om utvidgningsprojekt. 

I Stockholm genomfördes en plan för både både reglering 
och utvidgning. Den som kom att genomföra en stor del av 
arbetet i Stockholm var Albert Lindhagen. I Stockholm 
inrättades en drätselnämnd 1864 för att granska, godkänna 
och sköta finansieringen av en generalplan som utarbetats 
av stadsingenjör Wallström och byggmästare Rudberg. Men 
drätselnämnden ville inte utan vidare godta planen utan 
tillsatte en kommitté för att granska förslaget. Kommitténs 
arbete kom att domineras av juristen Albert Lindhagen som 
snart blev dess ordförande. Kommittén fann förslaget helt 
oanvändbart och framlade istället ett eget förslag 1866. 
Utgångspunkten för en stadsplan borde enligt 
Lindhagenkommitén vara ”rörelse inom staden och dess 
naturliga vägar” och ”gatornas anordnande till ett genom-
tänkt, helgjutet system av kommunikationer”. Ett samman-
hängande park och allésystem, som innefattade anläggan-
det av flera nya stora parker skulle ge både renare luft och 
rekreation till stressade, trångbodda stadsborna. Många av 
parkerna placerades på svår-bebyggda och bergiga trakter. 
Det nya kommunikationssystemet med breddade gator var 
tänkt att underlätta framkomligheten för stadens fordon och 
att bättre koppla samman olika delar av staden. Generellt 
sett är de estetiska aspekterna nedtonade, kommittén såg 
dock ingen motsättning mellan det ändamålsenliga och det 
sköna.  

Med utgångspunkt ifrån erfarenheter från andra länder drog 
kommittén slutsatsen att befolkningsökningen skulle komma 
att öka från 126 000 år 1865 till 200 000 år 1880 och 
300 000 år 1915.  Utfallet blev 246 000 respektive 364 000. 
Denna snabba tillväxt var inget som kommittén ansåg som 
något positivt, snarare menade man att den ej gick att 
stoppa och att det handlade om att förebygga dess negativa 
konsekvenser genom förutseende planering.  Angående 
plangenomförande betonades att planerna ej skulle medföra 
några större omedelbara kostnader för staden. Planen skulle 
förverkligas genom reglering och utbyggnad i de enskilda 
fastighetsägarnas regi. Stadens åtagande skulle inskränka 
sig till förvärv av gatumark och anläggande av gator 
allteftersom de nya husen uppfördes. Genomförandetiden 
beräknades till 63 år. Under denna tid skulle husen vid 
många gator komma att ligga i två linjer, i väntan på att hela 
gatan skulle breddas. Planen fick ett blandat bemötande 
och ansågs av vissa alltför storartad. Efter det sena 1860-
talets låga bostadsbyggande sköt byggverksamheten fart 
på 1870-talet och Stockholms byggnadsaktiebolag och AB 
Stockholms byggnadsförening bildades. En rad detalj
regleringar genomfördes och det blev uppenbart att staden 
måste agera om den ville vara med och påverka 
utvecklingen. Drätselnämnden fick påstötningar av 
stadsarkitekten att återuppta arbetet. Administrativa frågor 
klarades ut, en byggnadsförordning klargör att anläggande 
eller förändringar av kvarter handläggs av stadsfullmäktige. 
1874 kom en byggnadsstadga för rikets städer, utarbetad av 
just Albert Lindhagen. Här föreskrevs att byggnadsärenden 
skulle handläggas av en särskild byggnadsnämnd. Vidare 
ålades alla städer att upprätta stadsplaner.  1874 återupp-
togs  diskussionen om generalplanen. En tid av kaotisk 
debatt och turer med alternativförslag, återremisser, 
kompromisser och voteringar. Planen delades upp i 
delplaner och det voterades om detaljer inom varje delplan. 
Lindhagen fortsatte att bearbeta planen i sin helhet och 
kämpade för att rädda så mycket som möjligt av planen, 
med helheten som utgångspunkt. Planen för Norrmalm 
fastställdes 1879 och planerna för Kungsholmen och 
Södermalm 1880. Planerna var undantaget södermalm-
splanen kompromissprodukter utan den konsekvens och 
storlinjighet som präglat Lindhagenkommitténs förslag. Men 
det flesta ansatser till trafikledsystem var hämtade från 
Lindhagens olika förslag. De fastställda planerna visade sig 
genomförbara. Åren efter att planerna slutförts startade en 
byggrush som under de följande decennierna färdigställde 
mellan 5 000-10 000 rumsenheter årligen. Stenstaden 
expanderade över gamla kåk- och trädgårdsområden efter 
det gatunät som lagts fast 1879 och 1880. Stadens roll 
inskränkte sig till anläggandet av gator och för att genom-
föra detta inledes en handel med mark. Vid slutet av 1895 
hade staden köpt tomtmark med en sammanlagd yta på 
50 miljoner m2 för 32 miljoner. Bara en mindre del av 
marken var återsåld, men det hade redan visade sig att 
regleringskostnaderna till en väsentlig del kunde täckas av 
markvärdesstegringen som följde. Investeringar från 
enskilda fastighetsägare var nödvändiga för att det skulle bli 
hus på tomterna, något som ledde till ett kasinospel med 
tomter och byggnader i fastighetsbranschen.

1941 beslutade Stockholms stadsfullmäktige om utbyggnaden av ett tunnelbanesystem, och under decennierna efter kriget genomfördes detta gigantiska projekt. 
I Markelius generalplan för stockholm 1952 föreslås att förortsamhällen med 10 000-15 000 invånare byggs längs tunnelbanelinjerna. Som pärlor trädda på en tråd.

Lindhagenkommittèns planförslag för stockholms reglering och utbyggnad,1866. Idén var att skapa 
ett sammanhängande park och allésystem, som innefattade anläggandet av flera nya stora parker. 
Det nya kommunikationssystemet med breddade gator var tänkta att underlätta framkomligheten 
för stadens fordon och att bättre koppla samman olika delar av staden. De breda gatorna skulle 
även tillgodose behovet av mer frisk luft och ljus i den tätbebyggda staden. 

Katarina kyrka ritades av Jean de la vallèe 1656 och är det 
största kyrkobyggnadsprojektet under 1600-talets 
stadsomvandling. Kyrkan är placerad för att utgöra fond till 
Drottninggatan,1600-talets viktigaste gata på Norrmalm. Ett 
tydligt exempel på barockens idé hämtad från Rom.

HISTORISK BAKGRUND 

ANALYS OCH SLUTSATS AV DET HISTORISKA MATERIALET.

I ett historiskt perspektiv går det att se tre tydliga perioder (1600-, 1800- 
och 1900-talet) när Stockholm stad har genomfört omfattande stadsom-
vandlingar med gaturegleringar kombinerade med planer för framtida 
expansion 

Metoden att kombinera gatureglering med planer för fortsatt expansion 
har medfört att stadens utveckling kunnat styras. 

Slutsaten för stockholms framtida planering är att upprätta en långsiktig 
plan för en betydande framtida expansion och att anpassa Stockholms 
struktur efter denna.

Den struktur som skapades i och med tunnelbanans utbyggnad är möjlig 
att inordna i en ny övergripande struktur. 

VISION REGION – PROCESS



Öppnandet av centralstationen 1871 var av stor betydelse, 
för att det bidrog till att hotell och tidningsverksamhet 
etablerades på Norrmalm. Stadsholmen var trång och 
överbefolkad. Kring 1900 växte det fram en betydande 
detaljhandel längs Drottninggatan och Regeringsgatan. 
Kring 1910 började stadsholmen att kallas för gamla stan 
vilket markerar att den ej längre utgjorde Stockholms 
centrum. Under 20-talet blev bilar allt vanligare och 
adderades till spårvagnar, hästtransporter och cyklar. 1928 
presenterade stadsplanedirektören Albert Lilienberg ett 
förslag till generalplan för Stockholms tätare bebyggda 
stadsdelar. Meningen var att ta ett samlat grepp på 
innerstadens trafikproblem, Detta inkluderade tunnel-
banesträckningar, broar och genomfartleder. Mycket av 
denna plan kom att genomföras, men diskussionen om 
generalplanen kom främst att handla om förslaget att dra 
Sveavägen till Gustav Adolfs torg.  Tre argument för detta 
åberopades av Lilienberg. Det första var att det vore 
naturligt för trafiken att ej stoppas vid Kungsgatan utan 
kunna strömma ända fram till Gustav Adolfs torg. Det andra 
var att ett sådant projekt skulle komma nedre Norrmalm till 
godo som hade en undermåligt byggnadsbestånd, vilket 
hotade näringslivet att söka sig till andra områden. Det 
tredje argumentet gällde stadsbilden, att öppna Norrmalm 
mot slottet och vattnet. Lilienberg hänvisar här till 
Lindhagenplanen där Sveavägen i stor bredd dragits ner till 
Gustav Adolfs torg, och till motsvarande sträckning som 
varit aktuell redan på 1660-talet.  Först 1945 kunde ett 
beslut fattas om Sveavägen, efter många debatter om olika 
förslag. Man beslutade att ej dra Sveavägen till Gustav 
Adolfs torg. 1944 tillsattes Sven Markelius som stadsplan-
edirektör och fick ansvaret att forsätta att bearbeta 
norrmalmsplanen i linje med intensionerna i 1945 års 
citybeslut. Ett särskilt norrmalmskontor utöver stadsplane-
kontoret upprättades. 1946 presenterades ett förslag som 
kan sägas vara utgångspunkten för den stora 
omvandlingen av city.  En omvandling som saknar motsty-
cke i någon europeisk huvudstad under 1900-talet. 
Huvuddragen gick ut på att man ansåg att det fanns ett 
stort behov av kontor och affärslokaler i city. Om bara 
trafikproblemen löstes och det gamla husbeståndet 
ersattes av en modern bebyggelse skulle verksamheter 
som hade citykaraktär mer eller mindre automatiskt komma 
att lokaliseras till nedre Norrmalm. Om man däremot inte 
moderniserade stadsdelen skulle man få en spridning av 
citys funktioner, till skada för staden och näringslivet. En 
föreställning som Lilienberg redan 1928 hade framfört och 
som kom att prägla de följande decenniernas citypolitik, 
utan att analyseras djupare. Skönhetsrådet och ‘
byggnadsnämnden ställde sig negativa till det som man 
ansåg vara onödiga rivningar. Under 1950-talet skulle den 
norrifrån kommande tunnelbanan, öppnad 1952 med 
slutstation Kungsgatan, förbindas med den södra tunnel-
bana som slutade vid Slussen. Intresset försköts från nedre 
Norrmalm och fokus kom att hamna kring den nya delen av 
Sveavägen och området väster om denna, den nya 
Sergelgatan. 1951 inrättades ett nytt organ för cityomby-
ggnaden, nedre normalmsdelegationen. Syftet var att 
effektivisera den kommunala beslutsprocessen och se till 
att samarbetet mellan stadens olika organ kunde bedrivas 
snabbt och effektivt. Skönhetsrådet gavs ej representation i 
delegationen. Ingen heltäckande plan lades fram under 
50-talet, utan 4 delstadsplaner presenterades för stadsfull-
mäktige att ta ställning till. En strategi av de ledande 
politikerna och tjänstemännen för att undvika en ny stor 
principdebatt. Rivningarna av Klara inleddes på allvar 1952 
och vid mitten av 50-talet var området sydost om Hötorget 
förvandlat till en enorm krater, i vilken tunnlar och andra 
undermarksanläggningar byggdes. I slutet av 50-talet 
började de första höghusen resa sig. 1957 togs den 
genomgående tunnelbanan i bruk.

Vid förra sekelskiftet var Stockholms trångboddhet dubbelt 
så tät som i London. Hyran för ett rum och ett kök var 
dyrare än i Berlin och Wien, och dubbelt så hög som i 
Köpenhamn. Innan andra världkriget var bostadsituationen i 
Stockholm en av de värsta i Europa. Kring staden hade 
dåligt planerade, vildvuxna småsamhällen med 
enfamiljshus börjat växa. Kring 1910 fanns ett femtiotal 
sådana samhällsbildningar i stadens närhet. Staden tog sig 
då an uppgiften att planlägga och expandera staden. 1904 
började Stockholms stad att köpa upp mark i närbelägna 
områden för att försöka avhjälpa trångboddheten. Det 
första området var Enskede i Brännkyrka församling. Sedan 
följde köp av Ulvsunda, Traneberg, Åkeshov, Stora Ängby, 
Årsta, Mossen, Svedmyra, Ålsten,  Alvik, Äppelviken, 
Södertörnsvillastad, Skarpnäck, Beckomberga, Råcksta, 
Hässelby och Vårby. 1907 utsågs en kommitté för att 
hantera frågan om hur stadens mark i Brännkyrka och 
Bromma skulle utvecklas. Kommittén utarbetade 
stadsplaner och hustyper. En idé var att bygga engelska 
trädgårdstäder, som ansågs billiga och ändamålsenliga. 
Marken uppläts med tomträtt. 1908 byggdes den första 
trädgårdstaden i engelsk stil. 1913 byggdes Äppelviken. 
Man misslyckades dock att bygga för dem med lägst 
inkomst. 1926 startade därför staden ett självbyggnads-
program för att möjliggöra egna hem även för dem. Det 
blev en succe, 1939 bodde 12 500 personer i 3 500 
småhus, så kallade egnahemshus.
Under 1920- och 1930-talet kulminerade byggverksam-
heten på malmarna, för att sedan ebba ut i brist på mark. 
De flesta lägenheterna bestod av ett eller två rum och kök. 
På 100 rum, inkluderat kök och vardagsrum, fanns 101 
personer.  Hyran för en tvåa med kök var ca 40% av en 
arbetares lön. 1955 hade ca 50% av invånarna i stockholm 
bad eller dusch. 25% hade inte centralvärme eller inomhus 
toalett. 

På 1940- och 1950-talen ansåg många stadsplanerare att 
städerna inte längre kunde bebyggas med fler nya 
bostäder, de var helt enkelt färdigbyggda. Då föddes idén 
att anlägga så kallade satellitstäder, alltså självständiga 
stadsbildningar som lik satelliter ligger kring en storstad 
och som enbart förvaltningsteknisk är beroende av 
storstaden. Satellitstaden förfogar över arbetsplatser samt 
kulturella och sociala inrättningar för sina invånare som till 
exempel skolor, sjukhus, kyrka, myndigheter, inköps-
möjligheter och förströelse. Den svenska varianten av 
satellitstad kallas ibland ABC-stad, där A står för Arbete, B 
för Bostad och C för Centrum. Exempel för Sveriges första 
ABC- eller satellitstad är Vällingby med Vällingby Centrum 
(1952-56). Stadsplanen hade utarbetats av Sven Markelius 
och väckte stort internationellt intresse. En enklare variant 
representerar trabantstaden även kallad "sovstad", i 
England känd som "bedroom community" eller "bedroom 
suburb". Här saknas satellitstadens självständighet och 
många av de kulturella och sociala inrättningar. Sovstaden 
kan därför upplevas som innehållslös och tråkig. Exempel 
för svenska sovstäder är många förorter som uppstod inom 
ramen för miljonprogrammet som exempelvis Tensta och 
Rinkeby i Stockholm. Bland internationelle exempel kan 
nämnas Marzahn i Berlin och Stevenage i närheten av 
London. 

Omvandlingen av City1600-talets expansion.
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Staden expanderar

En central bakgrund till Stockholms uppkomst är den landhöjning som så småningom kom att 
förvandla Mälaren till en insjö  isolerad från havet. En efter en försvann farlederna in i Mälaren och 
till sist fanns bara en kvar, Norrström. . I det strategiskt läge, där landvägen korsar Norrström, växte 
Stockholm fram under slutet av 1100-talet. 

Stockholms uppkomst och utveckling under medeltiden  

 

Skiss för reglering av Södermalm med förslag till ny plan lagd över den gamla gatustrukturen. Troligen 
från 1642. Malmarna bestod före regleringen till största del av köksträdgårdar, betesmarker och glest 
liggande trähus. En glesbebyggelse som planlades för den expanderande staden.

Kartan över Stockholm är den första som återger regleringsplanerna för samtliga förstäder, även om 
den för kungsholmen ej är den slutliga. Kartan visar planeringsläget vid 1640-talets mitt. Stadsplaner 
ansågs på 1600-talet vara av stort militärt intresse. Ofta utgjorde kartorna en kombination av uppmätt 
information och framtida planprojekt.

Vädersoltavlan ger en bild av det medeltida Stockholm. 
Målningen utfördes på 1530-talet, troligen av Urban 
målare.

Stockholms expansion på 1600-talet

Stockholms uppkomst föregås av de handelsplatser som 
etablerades i och kring mälaren då den ännu var en del av 
Östersjön. Den första plats i Mälarregionen där en stad 
växte fram är Birka beläget på Björkö. Samhället växte 
fram under senare delen av 700-talet och tycks ha varit 
handelsplats för både regional handel och handelsutbyte 
med europa. Birka var beläget mitt i Mälaren i korsningen 
av nordsydliga och östvästliga farleder. Mälaren hade vid 
denna tidpunkt flera segelbara förbindelser med Östersjön. 
Förutom på bägge sidor om den blivande stadsholmen 
Stockholm fanns en led via Hammarbysjö, Fröfjärden 
mellan Brunnsviken och Bälstaviken samt även en passage 
vid Södertälje. 

Kring  975 tycks Birka ha förlorat sin vikt som handelsplats 
och Sigtuna framträder som handelsplats och kristet 
missioncentrum, på lämpligt avstånd till Uppsalas 
marknadplats. Sigtuna är placerat mer skyddat, på en 
udde i den smala vik som utgör vattenvägen till det gamla 
Uppsala. Här växte en medeltida stad fram med flera 
kyrkor. Mynt präglades och handeln tycks ha varit 
omfattande från 1000-talet och fram till 1230-talet. En 
central bakgrund till Stockholms uppkomst är den 
landhöjning som så småningom kom att förvandla Mälaren 
till en insjö  isolerad från havet. En efter en försvann 
farlederna in i Mälaren och till sist fanns bara en kvar, 
Norrström. I detta strategiska läge, där vattenvägen mellan 
Östersjön och Mälare korsar en möjlig passage landvägen 
mellan södra och norra landsdelar, byggdes med sanno-
likhet en befäst kastell i slutet på 1100-talet. När Mälaren 
höjde sig så pass mycket över Östersjön att det blev 
strömt och en ej längre segelbar farled, växte stadsholmen 
i betydelse som handelsplats. Under 1200-talets senare 
hälft etableras kyrkliga institutioner och ett sjukhus i den 
stad som nu växte fram på stadsholmen. Under senare 
delen av 1200-talet integrerades delar av Finland 
(Tavastland och delar av Karelen) i det svenska väldet och 
dess tyngdpunkt försköts österut. Den blivande stadshol-
men kom nu att få ett allt mer centralt läge, mitt i det 
svenska riket istället för som tidigare i dess periferi.

Den stad som kom att kallas Stockholm växte fram under 
senare delen av 1200-talet och hade en befolkning som till 
övervägande del kom ifrån tyska städer som t.ex. Lübeck. I 
Jämförelse med de tyska städerna Rostock, Memel, och 
Köningsberg som anlades på tolvhundratalet saknar 
Stockholm den avancerade plankomposition, med enhets-
liga kvartersformer och konsekvent rätvinklig gatustruktur 
som präglar dessa städer. Detta tyder på att Stockholm ej 
blivit planmässigt grundad utan snarare växt fram utan 
översiktlig planering. I Stockholm liksom i många äldre 
medeltida städer på kontinenten har topografin styrt 
gatunätets utformning. Även om Stockholm saknar en på 
förhand uppgjord helhetsplan betyder det inte att staden 
vuxit planlöst. Säkert har man under under utbyggnaden 
bemödat sig om rationella lösningar i gatunätet. I Magnus 
Erikssons stadslag från ca 1350 finns också en föreskrift 
om en gatubredd på 8 alnar ( ca 4,8m ). Vädersoltavlan 
som är målad på 1530-talet av Urban målare ger en 
föreställning om hur stockholm såg ut vid medeltidens slut.
.

1523  6 juni valdes Gustav Vasa till kung av riksdagen, och 
under 1500-talet etablerades Sverige som nationalstat. 
Den första halvan av 1600-talet är i Sverige en tid av 
internationaliering, vilket kom att påverka stockholm 
utveckling. Den äldsta karta som finns över Stockholm är 
från 1620-talets första hälft och visar Stockholm innan den 
stadsomvandling som genomförs senare under 1600-talet. 
Efter framgångarna i 30-åriga kriget blev Sverige en 
stormakt i Europa. För att inte underminera landets 
internationella auktoritet och för att befästa anspråken 
som stormakt, ansågs det nödvändigt att ge Sveriges 
städer en ny mera värdig gestaltning. Omfattande 
stadsplaneregleringar genomfördes. Den största och mest 
framgångsrika gällde Stockholm och dess förstäder ( 
malmarna ), som decennierna kring mitten av 1600-talet 
fick den stadsplanestruktur som fortfarande i grunddrag 
består. Stadsplaner ansågs på 1600-talet vara av stort 
militärt intresse. Ofta utgjorde kartorna en kombination av 
uppmätt information och framtida planprojekt. För att 
genomföra gaturegleringar, uppförande och underhåll av 
stadens byggnader i Stockholm grundades 1636 ett 
byggnadskollegium. Kvalificerade tjänstemän knöts till den 
kommunala förvaltningen. Från 1636 kom Anders 
Torstensson att fungera som stadsingengör ( motsvarar 
idag titeln stadplanedirektör ). Skärpta kompetenskrav 
införs för mästarna i murarskrået ( som på den tiden 
fungerade som arkitekter ). 

Stockholm växte från 10000 invånare i början av 1600-
talet till 50000 vid mitten av 1670-talet. En orsak var att en 
stor del av Sveriges utrikeshandel gick över Stockholm en 
annan den stora utbyggnaden av den statliga centralför-
valtningen med ämbetsverk. Örlogsflottan byggdes ut med 
hamnar, varv och verkstäder. Den växande statliga 
administrationen gav spinoff-effekter för andra näringar i 
huvudstaden. En brand 1625, förstörde hela området 
utanför Västerlånggatan söder om Kåksbrinken, kan ses 
som startpunkten för den stora stadsomvandlingen på 
1600-talet. Stadsomvandlingen började som ett 
regleringsprojekt. Staden skaffade sig rådighet över 
marken genom att köpa eller avveckla nyttjanderättsavtal. 
Husägare kompenserades med nya tomter eller ekono-
misk ersätning. De hus som var timrade demonterades 
och flyttades. Nya gator och tomter lades ut. 1639  och 
1640 donerade riksregeringen delar av Ladugårdslandet till 
staden som nu behövde ännu mer plats . 1644 följde östra 
delen  av Kungsholmen. Stadsomvandlingen gick från att 
vara ett regleringsprojekt till att bli ett kombinerat 
reglerings- och utbyggnadsprojekt. Genom planläggning 
av de obebyggda områdena kunde staden genom 
tomt-försäljning eller tomträtt finansiera evakuerings- och 
rivningskostnaderna. Detta administrerades av             
byggnadskollegiet med Anders Torstensson som 
stadsbyggnadschef. Malmarna bestod före regleringen till 
största del av köksträdgårdar, betesmarker och glest 
liggande trähus. En glesbebyggelse som planlades för den 
expanderande staden. En intressant fråga är om denna 
stadsomvandling styrdes utifrån en på förhand uppgjord 
generalplan för hela staden, eller om malmarnas gestalt-
ning var ett resultat av en serie successivt utarbetade 
planer. Marian Rådberg har underökt frågan i sin avhan-
dling ”Vision och verklighet” ( 1987 ) Hon hävdar att det 
upprättades en generalplan för hela stockholm redan på 
1620-talet, en radiell struktur med slottstornet tre kronor 
som mitt punkt. Det är oklart om en sådan plan verkligen 
har funnits. Stockholm förvandlades under 1600-talet till 
en av de prydligaste och mest välordnade bland 
europeiska metropoler, ett centrum i för ett nordiskt-
baltiskt Östersjöimperium. .

Stockholms expansion på 1900-talet

Stockholms expansion på 1800-talet

Imperiet gick snart förlorat och Stockholm kom att växa och 
förändras mycket långsamt fram till 1800-talets mitt. Men 
vid mitten av seklet tar en ny utveckling fart. Skråväsendet 
avskaffas 1846, en aktiebolagslag  träder i kraft 1848 och ett 
bankväsende växer fram. Stora järnvägsbyggen påbörjas 
och 1862 kan stambanan mellan Stockholm och Göteborg 
invigas. Stockholm industrialiseras fort och blir snabbt 
Sveriges ledande fabriksstad med en koncentration på 
avancerad mekanisk produktion, livsmedelsförädling och 
grafisk industri. Vid seklets mitt var befolkningen ca 100 000 
invånare, 1884 hade den växt till 200 000 och vid sekel-
skiftet 1900 till 300 000.  Liksom i många städer i övriga 
Europa ledde industrialiseringens snabba befolkningsökning 
till att de smala gatorna inte fyllde önskvärd funktion för 
kommunikation längre. Trångboddheten skapade sanitära 
problem, och utsläppen från industrierna skapade en 
hälsofarlig smogg i staden. Redan under 1700-talet i Paris 
diskuterades åtgärder för att förbättra dessa storstads-
problem. När Ludvig Napoleon valdes till president 1846 var 
han fast besluten att äntligen genomföra de stora satsningar 
som man hittills inte lyckats samla sig till. 
1853 utsågs Georges- Eugéne Hausmann till prefekt för 
Paris. Under sina sjutton är i den tjänsten genomförde han 
ett omfattande stadsbyggnadsprogram. Gaturegleringen 
genomfördes med ett system av spikraka gator kantade av 
träd. Ett antal parker anlades eller förbättrades och vatten 
och avloppsproblematiken löstes. Även ett stort antal 
offentliga byggnader uppfördes. Liknande planer 
diskuterades och genomfördes i flera europeiska städer 
under 1800-talet. I Paris och London som var miljonstäder, 
handlade det om regleringsplaner. I Berlin, Madrid och 
Budapest handlade det mer om utvidgningsprojekt. 

I Stockholm genomfördes en plan för både både reglering 
och utvidgning. Den som kom att genomföra en stor del av 
arbetet i Stockholm var Albert Lindhagen. I Stockholm 
inrättades en drätselnämnd 1864 för att granska, godkänna 
och sköta finansieringen av en generalplan som utarbetats 
av stadsingenjör Wallström och byggmästare Rudberg. Men 
drätselnämnden ville inte utan vidare godta planen utan 
tillsatte en kommitté för att granska förslaget. Kommitténs 
arbete kom att domineras av juristen Albert Lindhagen som 
snart blev dess ordförande. Kommittén fann förslaget helt 
oanvändbart och framlade istället ett eget förslag 1866. 
Utgångspunkten för en stadsplan borde enligt 
Lindhagenkommitén vara ”rörelse inom staden och dess 
naturliga vägar” och ”gatornas anordnande till ett genom-
tänkt, helgjutet system av kommunikationer”. Ett samman-
hängande park och allésystem, som innefattade anläggan-
det av flera nya stora parker skulle ge både renare luft och 
rekreation till stressade, trångbodda stadsborna. Många av 
parkerna placerades på svår-bebyggda och bergiga trakter. 
Det nya kommunikationssystemet med breddade gator var 
tänkt att underlätta framkomligheten för stadens fordon och 
att bättre koppla samman olika delar av staden. Generellt 
sett är de estetiska aspekterna nedtonade, kommittén såg 
dock ingen motsättning mellan det ändamålsenliga och det 
sköna.  

Med utgångspunkt ifrån erfarenheter från andra länder drog 
kommittén slutsatsen att befolkningsökningen skulle komma 
att öka från 126 000 år 1865 till 200 000 år 1880 och 
300 000 år 1915.  Utfallet blev 246 000 respektive 364 000. 
Denna snabba tillväxt var inget som kommittén ansåg som 
något positivt, snarare menade man att den ej gick att 
stoppa och att det handlade om att förebygga dess negativa 
konsekvenser genom förutseende planering.  Angående 
plangenomförande betonades att planerna ej skulle medföra 
några större omedelbara kostnader för staden. Planen skulle 
förverkligas genom reglering och utbyggnad i de enskilda 
fastighetsägarnas regi. Stadens åtagande skulle inskränka 
sig till förvärv av gatumark och anläggande av gator 
allteftersom de nya husen uppfördes. Genomförandetiden 
beräknades till 63 år. Under denna tid skulle husen vid 
många gator komma att ligga i två linjer, i väntan på att hela 
gatan skulle breddas. Planen fick ett blandat bemötande 
och ansågs av vissa alltför storartad. Efter det sena 1860-
talets låga bostadsbyggande sköt byggverksamheten fart 
på 1870-talet och Stockholms byggnadsaktiebolag och AB 
Stockholms byggnadsförening bildades. En rad detalj
regleringar genomfördes och det blev uppenbart att staden 
måste agera om den ville vara med och påverka 
utvecklingen. Drätselnämnden fick påstötningar av 
stadsarkitekten att återuppta arbetet. Administrativa frågor 
klarades ut, en byggnadsförordning klargör att anläggande 
eller förändringar av kvarter handläggs av stadsfullmäktige. 
1874 kom en byggnadsstadga för rikets städer, utarbetad av 
just Albert Lindhagen. Här föreskrevs att byggnadsärenden 
skulle handläggas av en särskild byggnadsnämnd. Vidare 
ålades alla städer att upprätta stadsplaner.  1874 återupp-
togs  diskussionen om generalplanen. En tid av kaotisk 
debatt och turer med alternativförslag, återremisser, 
kompromisser och voteringar. Planen delades upp i 
delplaner och det voterades om detaljer inom varje delplan. 
Lindhagen fortsatte att bearbeta planen i sin helhet och 
kämpade för att rädda så mycket som möjligt av planen, 
med helheten som utgångspunkt. Planen för Norrmalm 
fastställdes 1879 och planerna för Kungsholmen och 
Södermalm 1880. Planerna var undantaget södermalm-
splanen kompromissprodukter utan den konsekvens och 
storlinjighet som präglat Lindhagenkommitténs förslag. Men 
det flesta ansatser till trafikledsystem var hämtade från 
Lindhagens olika förslag. De fastställda planerna visade sig 
genomförbara. Åren efter att planerna slutförts startade en 
byggrush som under de följande decennierna färdigställde 
mellan 5 000-10 000 rumsenheter årligen. Stenstaden 
expanderade över gamla kåk- och trädgårdsområden efter 
det gatunät som lagts fast 1879 och 1880. Stadens roll 
inskränkte sig till anläggandet av gator och för att genom-
föra detta inledes en handel med mark. Vid slutet av 1895 
hade staden köpt tomtmark med en sammanlagd yta på 
50 miljoner m2 för 32 miljoner. Bara en mindre del av 
marken var återsåld, men det hade redan visade sig att 
regleringskostnaderna till en väsentlig del kunde täckas av 
markvärdesstegringen som följde. Investeringar från 
enskilda fastighetsägare var nödvändiga för att det skulle bli 
hus på tomterna, något som ledde till ett kasinospel med 
tomter och byggnader i fastighetsbranschen.

1941 beslutade Stockholms stadsfullmäktige om utbyggnaden av ett tunnelbanesystem, och under decennierna efter kriget genomfördes detta gigantiska projekt. 
I Markelius generalplan för stockholm 1952 föreslås att förortsamhällen med 10 000-15 000 invånare byggs längs tunnelbanelinjerna. Som pärlor trädda på en tråd.

Lindhagenkommittèns planförslag för stockholms reglering och utbyggnad,1866. Idén var att skapa 
ett sammanhängande park och allésystem, som innefattade anläggandet av flera nya stora parker. 
Det nya kommunikationssystemet med breddade gator var tänkta att underlätta framkomligheten 
för stadens fordon och att bättre koppla samman olika delar av staden. De breda gatorna skulle 
även tillgodose behovet av mer frisk luft och ljus i den tätbebyggda staden. 

Katarina kyrka ritades av Jean de la vallèe 1656 och är det 
största kyrkobyggnadsprojektet under 1600-talets 
stadsomvandling. Kyrkan är placerad för att utgöra fond till 
Drottninggatan,1600-talets viktigaste gata på Norrmalm. Ett 
tydligt exempel på barockens idé hämtad från Rom.

HISTORISK BAKGRUND 

ANALYS OCH SLUTSATS AV DET HISTORISKA MATERIALET.

I ett historiskt perspektiv går det att se tre tydliga perioder (1600-, 1800- 
och 1900-talet) när Stockholm stad har genomfört omfattande stadsom-
vandlingar med gaturegleringar kombinerade med planer för framtida 
expansion 

Metoden att kombinera gatureglering med planer för fortsatt expansion 
har medfört att stadens utveckling kunnat styras. 

Slutsaten för stockholms framtida planering är att upprätta en långsiktig 
plan för en betydande framtida expansion och att anpassa Stockholms 
struktur efter denna.

Den struktur som skapades i och med tunnelbanans utbyggnad är möjlig 
att inordna i en ny övergripande struktur. 

INTERNATIONELL UTBLICK
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Den inledande idén för projektet var att utveckla en övergripande stadsplan för Stockholms södra förorter, Söderort. Intensionen var att undersöka hur 
Söderort, som består av en mängd olika förortsområden, kan omvandlas till en mer sammanhängande stadsmiljö. Stadsomvandlingen kan ske i etapper 
över en period på 100 år och tillgodose den växande befolkningen med bostäder och arbetsplatser. Den existerande strukturen inordnas i en ny sådan. 
Med en yttre tvärspårväg sammanbinds tunnebanelinjerna och trafikleder kan omvandlas till stadsgator. 

Skiss över hur nya spårförbindelser kan dras för att bättre sammanlänka den södra och norra delen av  Stockholm. 

Att bygga kring Stockholms centrum motverkar utvecklingen av en flerkärnig region.

Stockholm är byggt kring ett centrum. Det skapar onödig trängsel och segregation.

En stad med flera centrum är 
mer intressant att leva i.

Mälardalen byggs utefter europavägarna och järnvägarna.  
Flera nya broar förbinder den norra och södra delen av regionen. SCENARIO FÖR UTBYGGNAD AV MÄLARDALEN 

Stockholms/Mälardalens utbyggnad 

-Senario 1. Naturkatastrofer eller krig drabbar sydeuropa och norra afrika och stora flycktingströ-
mar gör att befolkningen växer extremt fort.

-Senario 2. Befolkningen växer i en måttlig takt och utbyggnaden fortskrider under en längre period. 

ANALYS OCH SLUTSATSER.

I ett historiskt perspektiv går det att se tre stydliga perioder när Stockholm stad har 
genomfört omfattande stadsomvandlingar med gaturegleringar kombinerade med 
planer för framtida expansion. 

1600-talets gatureglering och planer för fortsatt utbyggnad. 
1800-talets gatureglering och planer för fortsatt utbyggnad.
1900-talets gatureglering och planer för fortsatt utbyggnad. 

Det som hittils har varit framgångsrikt med Stockholms stadplanering är att strukturen 
i den gamla stadens konsekvent har anpassats till att bli en del i den större helhet som 
den planlagda expansioner medfört.

Metoden att kombinera gatureglering med planer för fortsatt expansion har medfört 
att stadens utveckling kunnat styras. En nyckel är helheten har anpassats till en full 
utbyggnad av den strukturen som lagts ut för den framtida expansionen, även om det 
har tagit många år för staden att växa i sin kostym. Det kan kallas förutseende.

Slutsaten för stockholms framtida planering är att upprätta en långsiktig plan för en 
betydande framtida expansion och anpassa Stockholms struktur efter denna.
Den struktur som skapades i och med tunnelbanans utbyggnad är möjlig att kompletera 

genom att läga en ny struktur över. 
    

ANALYS OCH SLUTSATSER.

I ett internationellt perspektiv finns det tydliga tecken på hur växande befolkning och en 
alltmer internationell ekonomin påverkar utveckling mot sammanhängande stadsre-
gioner. Dvs. flera städer i en område samverkar för att skapa en väl fungerande region. I 
en global ekonomi konkurerar städer och regioner om kunskap och kapital.  Välutbildad 
befolkning, innovativa forskningsmiljöer, väl utbyggda komunikationer och en god 
livsmiljö är centralt för att uppnå fortsatt ekonomisk tillväxt i en global ekonomi. I 
regioner kan städer samordna utbildning, forskning, arbetsmarknad och infrastruktur för 
att öka sin attraktion. 
I den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen 2010, formuleras målsättnin-
gen: Europas mest attraktiva storstadsregion. Man pekar även ut fyra mål: 

1. En öppen och tillgänglig region.
2. En ledande tillväxt region.
3. En region med god livsmiljö.
4. En resurseffektiv region. 

Strategier för hur dessa mål ska uppnås formuleras och redovisas. 
Det konstateras att regionens transportsystem inte har utvecklats i takt med tillväxten i 
befolkning och ekonomin. Investeringar i infrastruktur för transporter ligger på en låg 
nivå i ett internationellt perspektiv. Den internationella tillgängligheten är sämre än för 
ett antal andra storstadsregioner, eftersom regionen ligger långt från de stora marknad-
erna och inte är en av de mer betydelsefulla knutpunkterna i Europas flygplatssystem.

Slutsatsen för Stockholms framtida planering är att stadenbör planeras som en 
integrerad del i Mälarregionen. Mycket stora områden för utbyggnad bör planeras för 
Stockholm/mälardalen och stora investeringar i infrastruktur bör göras.
Detta kan sägas vara en nationell fråga då 40% av Sveriges ekonomiska tillväxt sker här. 
Här skapas även 50% av skatteintäckterna. Befolkningen är över 3miljoner och utgör ca 
33% av befolkningen. 
I Europa växer städer ihop längs de stora transportlederna och bildar sammanhängande 
stadsregioner. Närheten till bra kommunikationer är så central idag, att ingen stadsplan-
ering kan hindra att städerna växer som band längs komunikationerna. I en framtid 
kommer troligtvis en stor del av europa att utgöra av ett nätverk av sammanhängande 
stadsbebyggelse. 
För Stockholm/Mälardalen liksom för andra regioner gäller det att förbereda och 
utveckla strategier för hur en sådan utveckling kan organiseras och gestaltas på bästa 
sätt.    

  

Mälardalen från luften. natt.

Mälardalen byggs utefter europavägarna och 
järnvägarna. Flera nya broar förbinder den norra 
och södra delen av regionen. 
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Mälardalen: 3 miljoner invånare (2010) Mälardalen: 6 miljoner invånare  Mälardalen: 12 miljoner invånare 

SÖDERORT - STOCKHOLM - MÄLARDALEN
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En typ av tåg som nyligen har böjat tas i komersiellt 
bruk är tåg med maglev teknik (magnetisk leveta-
tion). Denna teknik har potential att vara snabbare, 
tystare och mjukare än rälsbundna system. Maglev är 
en tågtyp som skiljer sig mycket från traditionella tåg. 
Istället för att drivas fram med motorer och rulla på 
räls lyfts tåget upp magnetiskt mot banans undersida 
och drivs framåt eller bromsas med ett alstrat växel-
strömsfält. Ingen fysisk kontakt mellan tåg och räls 
sker. Tågen är förarlösa och styrs från en central. För 
att veta var tågen be�nner sig �nns två oberoende 
system som håller koll på tågen med en centimeters 
noggrannhet. Det �nns idag två välutvecklade lösnin-
gar för att få tåget att sväva, en utvecklad i Japan av 
bland annat Central Japan Railway Company, och en 
teknik utvecklad av Transrapid, ett konsortium 
bestående av bland annat ThyssenKrupp och 
Siemens. Den tyska banan  och har varit i drift 
sedan 1984. Under den tiden har nya utvecklats 
kontinuerligt och testats  på den 31,7km långa 
banan. Allmänheten har kunnat prova tågen, som 
har haft totalt en halv miljon passagerare.En 
dubbelspårig bana mellan München och 
Münchens flygplats på 38km var utredd och 
beslutad men stoppades då kostnaderna enligt 
Deutsche Bahn (DB) ökade från 1,85 miljarder 
euro till ca 3,2 miljarder euro. Den stora kostnad-
sökningen hade inget med maglevtekniken att 
göra utan handlade främst om stora kostnader för 
byggandet av totalt 8,5km tunnlar i centrala 
München och dessutom verkar DB ha lagt på 50 
års driftskostnader. Jämförelsevis kostar Stock-
holms citybana på sex kilometer 16 miljarder 
kronor. 

 
Den kanske mest kända tillämpningen av höghas-
tighets Maglev-teknik som opererar i kommersiell 
tra�k är en demonstrationslinje med Transrapid 
tåget i Shanghai, Kina som transporterar personer 
30 km till �ygplatsen på bara 7 minuter 20 
sekunder, med en toppfart på 431 km/h, och med 
en genomsnittshastighet på 250 km/h. Initialt 
hade man en punktlighet på 99,7 % och är nu 
uppe i otroliga 99,989%. Under ett test den 12 
november 2003 uppnåddes en hastighet på 501 
km/h, vilket är världsrekordet för omodi�erade tåg.
Linjen går mellan mellan den internationella 
flygplatsen Pudong och tunnelbanestationen 
Longyang. Linjen började byggas i mars 2001, 
och var i kommersiell drift från 1 januari 2004. 
Banan är byggd på det antagligen sämsta 
möjliga underlaget, nämligen sjö/flodbotten då 
Shanghai ligger precis vid floderna Huangpu 
och Chang Jiangs utlopp. Man tvingades påla 
ner till 80 meter vid varje fundament för att 
banan skulle stå stabilt och varje fundament 
kräver nio till sexton pålar. Vidare är banan 
dimensionerad att klara en jordbävning på 7,5 
på Richtersskalan.I Banan inklusive tre tågset, 
träning av personal och två stationer kostade 
8,57 miljarder svenska kronor (1 januari 2004 
växelkurs), vilket var vad man budgeterat.En 
förlängning till Shanghai Expo, Hong qiao:s 
flygplats och vidare till Hangzhou planeras, 
totalt ca 170-200km. 

Transrapid kan anpassas efter trafikvolymen och köras med maximalt 10 sektioner (1200 passagerare).

. At-grade guideway

Elevated guideway 

I kontrast till vägar och järnvägar begränsar inte den
 upphöjda Transrapid djurs rörelser i landskapet. 

Förslag på ett Europeiskt Transrapid nät.

Höghastighetssystemet maglev har inga hjul, axlar, växellådor, eller strömavtagare. Tågen rullar inte, utan svävar med attraktiv magnetisk 
kraft mellan två linjära kedjor av elektromagnetiska spolar - en sida i fordonet, den andra på banan - som fungerar som en magnetisk 
dipol. Elektroniska system för att mäta avstånd på 100KHz frekvens garanterar att det fria utrymmet mellan spolar monterade på undersi-
dan av banan och den magnetiska delen av fordonet som omsluter banans kanter förblir konstant (nominellt 10 mm). När fordonet är 
leviterat är det cirka 15 centimeters utrymme mellan banans yta och tåget. Transrapid kräver mindre ström för att sväva än den behöver 
för att köra sitt luftkonditioneringssystem.

Exempel som visar hur energiåtgång per passagerare
beror på hastigheten. Beräknad sträcka är 300km och 
har tre mellanliggande stationer. 

200 km/h:  32 Wh/km  1,1 l Bensin/100 km
300 km/h:  47 Wh/km  1,6 l Bensin100 km
400 km/h:  66 Wh/km  2,2 l Bensin/100 km

 Transrapid linjen i Shanghai går mellan den interna-
tionella flygplatsen Pudong och tunnelbanestationen 
Longyang. Linjen är 30km lång och resan tar 
7minuter och 20 sekunder.punktligheten är 99,989%.

JR-Maglev körs på en 18,4 km lång testbana i Yamanashi.
Beslut är taget att bygga etappen mellan Tokyo och Nagoya.

 Transrapids provbana i Emsland, Tyskland, färdigställdes 1987. 

PLANERADE STRÄCKOR I USA. 

I dagsläget finns tre större Maglevlinjer, en kommersiell i Shanghai (Kina) och
två olika testanläggningar, en i Lathen,(Tyskland) och  en i Yamanashi (Japan). 

MAGLEV

TRANSRAPID

SKILLNADER MELLAN MAGLEV TGV/ICE

I Storbritannien finns det ambitiösa och 
utredda planer för att bygga totalt ca 800km 
Maglevbana mellan London ända upp till 
Glasgow. Projektet kallas UK Ultraspeed och 
de tre stora politiska partierna har lovat att 
utreda vidare om Maglevtekniken. En fördel 
med det projektet är att man kan bygga 
200km kortare spår och köra rakt över berg-
skedjan Penninerna. De 800 kilometerna 
beräknas kosta ca 16-20 miljarder pund, 
vilket ger en pris på runt 238-297 miljoner 
kronor per kilometer.  

Tekniska data
Längd slutsektion 25.5 m/27.0 m 
Mittsektion 24.8 m 
Bredd 3.7 m 
Höjd 4.2 m 
Maximal Hastighet 500 km/h 
tomvikt, per sektion cirka 53 ton
Sittplatser, slutsektion max. 92
mittsektion max. 126

Transrapid är ett tyskt höghastighets monorail-tåg 
som använder magnetisk levitation( maglev) 
utvecklat av ett konsortium under ledning av 
Siemens AG och ThyssenKrupp AG. Systemet är 
baserat på ett patent från 1934, planering för det 
första Transrapidsystemet började 1969. En 
provbana för systemet i Emsland, Tyskland, 
färdigställdes 1987. År 1991 var systemet tekniskt 
redo för användning och godkändes av Deutsche 
Bundesbahn i samarbete med välrenommerade 
universitet.Dess nuvarande tillämpning-färdiga 
versionen, Transrapid 09, är konstruerad för 505 
km/h marschfart och ger acceleration och retar-
dation på approximativt 1 m/s2.

kommersiella tillämpningen. Shanghai Maglev 
Train ansluter tunnelbanenätet 30.5 km till Shang-
hai Pudong International Airport. Transrapids 
system har ännu inte tagits i bruk på en långväga 
intercity linje men en anslutning till Hangzhou 
börjar byggas 2010 och är klar 2014.
Tranrapid själva hävdar att kostnaden för  att 
bygga Maglev inte är högre för  konventionella 
höghastighetståg. Dessutom använder den 
mindre energi under drift, och har betydligt lägre 
underhållskostnader(66 % lägre för deras Maglev 
jämfört med ICE).

Utöver de uppenbara tekniska skillnaderna, har 
systemen olika förutsättningar som påverkar hur 
banan kan dras. Ett stort problem med snabbare 
tåg är att man behöver väldigt raka banor efter-
som man fyrdubblar kurvradien om man dubblar 
hastigheten. Maglev kräver halva kurvradien 
jämfört med vanliga ICE/TGV-tåg för att de 
omsluter "rälsen" på tre sidor, precis som en 
modern bergochdalbana ,och undviker därmed 
att trilla av spåret. I Frankrike byggs nya banor 
med en kurvradie på sju kilometer för att kunna 
hantera snabbare tåg i framtiden. 

Transrapid kräver följande radier:
• Minimiradie: 350 meter
• 200 km/h: 705 meter
• 300 km/h: 1600 meter
• 400 km/h: 2 825 meter
• 500 km/h: 4 415 meter

Med andra ord kan man välja om man vill bygga 
en Maglevbana som kan köra i upp till 300km/h 
och klara sig med 1,6 kilometers kurvradie mot de 
sju som ett konventionellt snabbtåg kräver.  
Banan kan dimensioneras för en högre hastighet 
(upp till 500km/h) och ändå klara sig med en 
snävare kurvradie. 

Transrapids Maglevsystem använder en synkron långstator linjärmotor för både framdrivning och bromsning. Den 
fungerar som en roterande elektrisk motor vars stator är utsmetad längs undersidan av banan, så att istället för att 
producera ett vridmoment (rotation) ger den en linjär kraft längs dess längd. Eftersom framdrivningssystemet också 
kan fungera omvänt, kan energi överförs tillbaka till elnätet vid bromsning.  

MAGLEV 



Korridor V : KIEV - LISSABON

I Europa växer städer ihop till sammanhängande nätverk längs med  de kommunika-
tionstsråk som binder samman nationer och regioner. Närheten till bra kommunikation-
er blir  viktigare i en allt mer internationell värld.

I Danmark har Henrik Harder Hovgesen & Thomas S. Nielsen kartlagt de senaste 20 
årens bebyggelse, för att bätter kunna planera samspelet mellan staden, vägen och 
lanskapet. Undersökningen visade bl.a att cirka 50 % av allt som byggs i Danmark 
idag, är placerat inom 6 km avstånd från en motorväg.

TRANS-EUROPEAN NETWORK

The Trans-European Networks (TEN) har skapats av Europeiska unionen i 
Romfördraget (1957), med mål att skapa en inre marknad och förstärka den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen. Det fanns en uppfattning om 
att det inte var särskilt meningsfullt att tala om en stor EU-marknad, med fri 
rörlighet för varor, personer och tjänster, om inte de olika regionerna och na-
tionella nätverk som utgör denna marknad var korrekt länkad av modern och 
effektiv infrastruktur. Byggandet av TEN sågs också som ett viktigt element 
för ekonomisk tillväxt och skapande av sysselsättning. Riktlinjer utarbetades 
som omfattar mål, prioriteringar, identifiering av projekt av gemensamt int-
resse och huvudlinjer för de åtgärder för de tre berörda sektorerna (transport, 
energi och telekommunikation). 
Det transeuropeiska transportnät är en planerad uppsättning väg, järnväg, luft 
och vatten transportnät avsedda att betjäna hela den europeiska kontinenten. 
TEN-T-nät är en del av ett större system av Transeuropeiska näten (TEN), ink-
lusive ett telenät (eTEN) samt en föreslagen energi (TEN-E eller TEN-E). Euro-
peiska kommissionen antog den första handlingsplaner om transeuropeiska 
nät (transport, energi och telekommunikation) 1990 [1]. Transportnätet är känd 
som TEN-T. TEN-T planerar samordnade förbättringar primära vägar, järnvä-
gar, inre vattenvägar, flygplatser, kusthamnar, inlandshamnar och trafikledn-
ingssystem, så att integrerade och intermodala långväga höghastighetståg 
vägar för transport av människor och gods över hela Europa.

INTERNATIONELLA EUROPAVÄGAR

ANTOINE GRUMBACH SUGGESTION FOR GRAND PARIS 2009
Antoine Grumbach imagines Paris stretching along the Seine to Le 
Havre and the sea.
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Kinesisk megastad 40 miljoner invånare

I Kina har en plan tagits fram för att förena flera befintliga 
städer i den välmående Pearl River Delta regionen, inklusive 
Guangzhou (12 miljoner), Shenzhen (8,6 miljoner), Dongguan 
(6,9 miljoner) och sex mindre städer. Tillsammans står dessa 
städer redan för cirka 10% av Kinas ekonomi.

Alla dessa städer ligger runt Pearl River Delta. Planen in-
nefattar över 150 stora infrastrukturprojekt såsom transport, 
energi, vatten-och telekommunikationsnät under de kom-
mande sex åren. En viktig del i planen är att bygga en ny  
järnvägslinje för att sammanlänka mega-staden med närlig-
gande Hongkong.  Tjugonio järnvägslinjer, skall konstruer-
ade för att minska restiden mellan de olika stadskärnorna till 
högst en timme. resa. 

Tanken är att när städerna är integrerade kan de boende 
resa fritt och använda hälsovård och andra anläggningar i ol-
ika områden. Syftet är att  att sprida industrin och sysselsät-
tningen mer jämnt över regionen men även offentliga tjänster 
kommer att distribueras mer rättvist.

INTERNATIONELL UTBLICK

TRANS-EUROPEAN NETWORK
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