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FÖRFLYTTNING SOM DRIVKRAFT: CASE ÅRSTABERG

?

Den vanligaste aktiviteten i en stad är förflyttning (Bill Hillier, Space is the machine 
1996). Vi tar oss från en plats till en annan: hemifrån till arbete, till butiker, till vän-
ner. Den här ständiga rörelsen av många människor, för i en stad handlar det ju 
om många människor som rör sig samtidigt, är fundamental för hur städer fung-
erar och utvecklas. Man kan till och med säga att förflyttningen är själva förut-
sättningen för staden som socialt och ekonomiskt system. Det här examensarbetet 
handlar om hur stadsutveckling kan utgå från den dynamik som rörelsen i staden 
skapar. 

RÖRELSE PÅVERKAR STADEN
Hur många människor som rör sig i och igenom ett stadsrum påverkar vad som 
kan hända där. Vissa verksamheter är beroende av stora kundflöden och etable-
rar sig gärna längs de mest välbesökta stråken medan andra söker sig till mindre 
befolkade platser där hyrorna är lägre.  Välbesökta stadsrum innebär också möj-
ligheter att se andra människor och att själv bli sedd. Vill man utföra en politisk 
manifestation eller pröva lyckan som gatumusikant väljer man troligtvis andra 
stadsrum än om man vill meditera, stämma ett hemligt möte eller rent av utföra ett 
brott. 

STADEN PÅVERKAR RÖRELSE
Hur och var man rör sig i en stad är i sin tur beroende av stadens struktur: stads-
delar där många människor bor och arbetar har förutsättningar för att många 

Grundförutsättningen för förfl yttning i en stad 
handlar om en önskan om att röra sig från en 
plats till en annan. 

Förfl yttning i städer sker i olika skalor: från en 
regional skala där man åker kollektivtrafi k eller 
bil till en mer lokal skala där man rör sig till fots 
eller cykel. Det här arbetet fokuserar på den 
lokala skalan och framförallt på gåendet. 

Som vi sett påverkar förfl yttning vad som händer 
i en stad. Men vad är det då som gör att man 
går? Varför går man mer i vissa stadsdelar än 
i andra och hur kommer det sig att vissa gator 
i samma stadsdel är välanvända medan andra 
nästan alltid är tomma?

Det fi nns en hel del forskning om sambandet 
mellan stadsmiljö och gåendet. När man jämför 
olika stadsmiljöer med vilket transportsätt män-
niskor väljer i sin vardag har man sett att just 
stadsstrukturen har stor påverkan. Kortfattat kan 
man säga att tre olika aspekter har visat sig ha 
betydelse för om man väljer att gå eller inte: tät-
het, alltså att det fi nns många andra människor 
som bor och arbetar i området; diversitet, det vill 
säga att det fi nns många olika typer av målpunk-
ter i området; och gångnätets utformning där ett 
mer sammankopplat gångnät främjar gående. ( 
Se t.ex. Cervero R, Kockelman K: Travel demand 
and the 3Ds: density, diversity, and design.
Transportation Research Part D: Transport and 
Environment 1997)

Utgångspunkten i det här projektet är stadsstruk-
turens performativa sida: vad gör den fysiska 
strukturen och hur påverkar den gåendet. Målet 
har varit att ta fram ett ramverk som stödjer olika 
användningar av det offentliga rummet.

För att förstå hur stadsstrukturen fungerar har 
olika typer av gis-baserade metoder använts, 
framförallt Space Syntax- och Place Syntax-ana-
lyser. 

Projektet kan delas in i tre delar. I del ett analy-
seras den befi ntliga strukturen för att utvärdera 
förutsättningar för gående. 

I del två görs förändringar i strukturen för att ska-
pa en större diversitet i fl ödena. Förändrignarna 
handlar om att modifi era nätet för gående och 
att öka tätheten. Den förändrade stadsstrukturen 
skapar ett nytt läge, eller nya rumsliga förutsätt-
ningar, för det offentliga rummet. 

I projektets tredje del tas principer fram för pro-
gram, platstyper och byggnadernas möte med 
det offentliga rummet. 

Utgångspunkten för det här arbetet är att gåen-
de handlar om hur staden är strukturerad. För att 
förstå stadsstrukturen, i både nuläge och förslag, 
har olika gis-baserade analysmetoder används. 
Med hjälp av dessa analysmetoder kan man 
mäta avstånd och tillgång till olika attraktioner 
(t.ex. parker, andra människor eller kollektivtrafi k-
knutpunkter) och hur gångnätet är sammankopp-
lat.

Tillgång till en viss attraktion eller målpunkt, t.ex. 
andra människor, butiker eller parker mäts med 
så kallad Place Syntax-analys. Från varje ruta i 
ett generellt rutnät mäts hur stort antal av en viss 
attraktion man når om man rör sig ett bestämt  
avstånd i gångnätet. 

Avståndet till en viss attraktion, t.ex. kollektiv-
trafi khållplats, mäts i också med Place Syntax-
analys. Från varje ruta i ett generellt rutnät mäts 
hur långt det är till en viss attraktion när man rör 
sig i gångnätet. 

Hur väl sammankopplat gatunätet är, eller hur till-
gängligt det är, mäts genom Space Syntax-ana-
lys. Analysen kan sägas motsvara det upplevda 
avståndet från ett stadsrum till andra stadsrum, 
mätt med hjälp av siktlinjer mellan stadsrummen. 
Ett stadsrum från vilket man kan nå många andra 
stadsrum utan att göra många riktningsföränd-
ringar får höga värden i den här typen analyser. 
Analysen har också visat sig korrelera väl med 
uppmätta gångfl öden, där stadsrum som är lätta 
att nå också är de som används mycket. 

Men förfl yttning handlar inte bara om start och 
mål utan också om sträckan däremellan. 

I en stad används ju samma sträcka av många 
människor. Hur många människor som rör sig 
längs en sträcka påverkar vad som kan hända 
där. En sträcka där många människor rör sig har 
andra förutsättningar än en sträcka där få män-
niskor rör sig. Längs en sträcka där många män-
niskor rör sig kanske det fi nns underlag för en 
butik, en park här är lättillgänglig för många och 
kontorsus kan utnyttja både butiken och parken.

På en sträcka där ännu fl er människor rör sig 
fi nns ytterligare andra förutsättningar. En framsynt 
kulturförvaltning som vill göra litteraturen tillgäng-
lig för många placerar ett bibliotek här, en gatu-
musikant spelar och ytterligare en butik öppnar. 

Användningen  av ett gemensamt stadsrum för 
att ta sig till olika, individuella, destinationer 
innebär också en social dynamik. Även om start 
och mål är helt olika för alla människor i det här 
stadsrummet så befi nner de sig ändå i samma 
rum, vilket skapar förutsättningar för ett socialt 
utbyte. Det handlar inte i första hand om ett 
utbyte i form av att man spontant pratar med en 
främmande människa  utan istället om något så 
enkelt som att se att det fi nns andra människor 
som lever annorlunda liv och besöker andra 
destinationer än man själv. 

Förfl yttning som drivkraft Varför går man?
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Man har också forskat om vad det är som 
gör att olika gator används olika mycket. 
Även här har man sett att stadsstrukturen 
är avgörande. Inom Space Syntax-forsk-
ningen har man sett att ett stråks läge 
i stadsstrukturen påverkar hur många 
människor som går där (Hillier, B 1996, 
Space is the machine, Cambridge Univ. 
Press, Cambridge.) Gator som ligger 
nära många andra gator i staden an-
vänds ofta mer än andra gator. Närhet 
här mäts i antal riktningsförändringar 
och inte i metriskt avstånd. Det innebär 
att långa raka gator som korsar många 
andra gator har goda förutsättningar 
att bli välanvända medan korta gator 
som inte hänger ihop med andra 
gator, används mindre.  

Staden påverkar gåendet och gåendet påverkar staden. 

Det är varken vackra träd...

Varför går man?

...eller fi na hus som påverkar om 
gator används mycket eller inte...

Projektets samtliga delar sammanlagda. 

Tillgång till attraktion

Avstånd till attraktion

Tillgänglighet till gångnätet

...utan gatans läge i stadsstrukturen.

människor ska röra sig där och hur nätet av gator är strukturerat påverkar vilka 
stråk som blir välanvända. Närheten till kollektivtrafikknutpunkter och stora mål-
punkter inverkar också på hur mycket ett stadsrum används. Man kan också tala 
om rörelse i staden i termer av olika skalor: från lokala förflyttningar till fots eller 
på cykel till regionala förflyttningar med kollektivtrafik och bil. 
Det här examensarbetet tar sin utgångspunkt i den lokala skalan och framförallt i 
relationen mellan stadsstruktur och gående. 

FÖRTÄTNING UTIFRÅN RÖRELSE
Stockholm växer snabbare än någonsin och är idag än av de snabbast växande 
storstadsregionerna i Europa. Detta ställer krav på nya bostäder, arbetsplatser 
och infrastruktur. Stockholms stad har, liksom många andra svenska städer, som 
ambition att denna tillväxt ska ske inom redan bebyggda områden och har se-
dan ett par decennium genomfört en mängd förtätningsprojekt från större områ-
den som Hammarby Sjöstad till mindre projekt i form av enstaka byggnader i 
befintliga stadsdelar. Den här typen av förtätningsprojekt handlar i första hand 
om att tillgodose behovet av bostäder, även om det resulterar i en förändrad 
stadsstruktur. I det här examensarbetet undersöker jag hur stadsstrukturen istället 
kan vara utgångspunkten för förändring av en stadsdel. Det handlar dels om att 
förändra flödena genom att förändra strukturen och dels om hur olika flöden ger 
upphov till olika stadsrum och funktioner. 

AVGRÄNSNING: VAD GÖR STADSRUMMET?
Det här arbetet handlar om relationen mellan den fysiska strukturen och hur vi an-
vänder stadsrummet. Fokus har varit vad stadsrummet GÖR istället för hur det ser 
ut. Målet har varit att ta fram ett ramverk som kan stödja en önskad användning 
av stadsrummen, inte att föreslå en gestaltning av byggnader och stadsrum.

CASE
Föremålet för den här undersökningen är området runt Årstabergs pendeltågssta-
tion söder om Stockholm. Det är en viktig kollektivtrafikknutpunkt och många män-
niskor passerar här varje dag. Men lokalt saknas strukturer för rörelse: området 
hänger dåligt samman med omgivningen och det är få människor som bor eller 
arbetar där. Det finns alltså en obalans mellan regionala och lokala flöden vilket 
gör området intressant för den här studien. 
Gående i staden påverkas av stadsstrukturen i en större skala. Därför behandlar 
projektet ett större område runt pendeltågsstationen. 
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FRAMTIDENS ÅRSTABERG

Målpunkt för hela söder-
ort nära tvärbana och 
pendeltåg

Bästa vägen till parti-
hallarna.

Svärdlångsvägen är den 
lokala huvudgatan i nya 
Årstaberg

Pangläge for prominenta 
företag och myndigheter i 
bästa kollektivtrafikläge

Lilla Årstaberg. Uppe på 
berget är det lugnt och 
tyst. 

Förgårdsmark och öppen 
struktur i lugnare delar.

Nybodahöjden är lika 
avlägsen och hemlig som 
den alltid varit.

Raka vägen till 
Midsommarkransen. 

Årstabergets pulkabacke

Dagis bredvid pulka-
backen

Lilla lekplatsen

Årstaskogens naturreservat
Ny, gen koppling upp på 
Årstabron och vidare till 
Södermalm.

Ramp upp mot Årstabron 
för cyklister och andra 
med hjul. 

Årstavägen är huvud-
gatan genom Årsta. Nu 
mer än någonsin.  

Parktorg i kanten på 
Storängsparken

Årsta torg 2.0. Stads-
delens mest intensiva plats

Bohemiska Årsta: I äldre 
byggnader är lokal-
hyrorna billiga. 

Bra kontorsläge. Skyddar 
dessutom mot buller. 

Bra kontorsläge. Skyddar 
dessutom mot buller. 

Årstabergsvägen har blivit 
Årstabergsgatan. Tvärba-
nan går i mitten. 

Nya Årstabergsgatan 
binder ihop stadsdelen 
med resten av Söderort.

Årstabergsskolan når man 
lätt från hela stadsdelen 
och med kollektivtrafik

Skälderviksplan ligger fort-
farande lite avsides. En 
lugn oas snarare än ett 
intensivt torg.

Nya byggnader skapar en 
tydligare gräns mot parken. 

Vidare till Valla, nya 
Årstafältet och Gull-
marsplan

BOSTÄDER
LOKAL

LOKAL

ÖPPEN KANT

ÖPPEN KANT SLUTEN KANT

SLUTEN KANT

E-TAL: 3

Ett ramverk för byggnads-
utformning
Förslaget beskriver en struktur för det offentliga 
rummet. Byggnadernas utformning beskrivs 
enbart utifrån hur de kan antas påverka den per-
formativa aspekten av det offentliga rummet: vad 
gör byggnaderna. Det innebär att det för varje 
föreslagen tomt fi nns ett ramverk för hur byggna-
derna ska utformas. Exploateringsgrad, program, 
användning av bottenvåningarna och gränserna 
mot gatan berörs av ramverket men i övrigt är fri-
heten för hur byggnaderna utformas mycket stor. 
Här intill visas några exempel för hur en specifi k 
tomt i strukturen skulle kunna bebyggas.
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Nätet för gående är grunden för att man kan 
röra sig till fots. I Årstaberg fi nns det idag ont 
om den typen av långa sammanhängande gator 
som har förutsättningar för att många människor 
ska kunna röra sig där. 

Genom att lägga till nya gator och gångstråk 
som förlänger befi ntliga gator eller kopplas ihop 
med dessa förändras nätet och blir mer samman-
hängande. Under skissarbetet har olika versioner 
av nätverket analyserats med Space Syntax-ana-
lyser för att testa hur tillgängligheten påverkas. 
Det har också varit viktigt att den förändrade 
strukturen stödjer befi ntliga målpunkter som kol-
lektivtrafi kknutpunkter och lokala torg.   

De tre viktigaste förändringarna har varit att 
bygga om Södertäljevägen och Årstabergsvä-
gen/tvärbanan samt att ändra kopplingarna mel-
lan Årsta, Årstabron och Årstadal. I övrigt har 
små förändringar inne i Årsta skett. Dessutom har 
angöringsgator lagts till i helt nya kvarter. 

Södertäljevägen fungerar idag som en trafi kled. 
Korsningar för gående sker på få punkter och 
delvis planskilt. Samtidigt är det den viktigaste 
sammanbindande länken mellan Liljeholmen/År-
stadal och innerstaden, som är en mycket viktig 
målpunkt. I förslaget byggs Södertäljevägen om 
med fl er korsningar för gående. En förändring 
som får stor betydelse är plankorsningen mellan 
Hägerstensvägen och Södertäljevägen. Analyser-
na visar att Södertäljevägen blir ett mycket viktigt 
stråk som förbinder söderort med innerstaden. 

Årstabergsvägen och tvärbanan går parallellt i 
öst-västlig riktning genom området. Delvis följs de 
av gång- och cykelbanor. Det här stråket är en 
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Befi ntliga gator och gångvägar

Borttagna gator och gångvägar

Nya gator och gångvägar

Nya trappor

Huvudstråk: lättillgängliga stråk i förslaget
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del av ett långt sammanhängande stråk mellan 
Midsommarkransen och Gullmarsplan. Det är 
också ett av få ställen i söderort där man kan 
korsa stambanan. Men tvärbanan och Årsta-
bergsvägen fungerar idag som barriärer som 
man som gående har svårt att korsa och att röra 
sig längs med. 

I förslaget byggs de två stråken om till ett ge-
mensamt stråk där gående, biltrafi k och spårväg 
samsas och där det är lätt för gående att korsa. 
Den nya gatan blir ett mycket viktigt stråk som 
binder samman området med stadsdelarna runt 
Gullmarsplan. Genom att barriäreffekten försvin-
ner ökar också kopplingarna mellan Årsta, Valla 
och Årstafältet. 

Årstabron och Liljeholmsbron är områdets länkar 
till innerstaden som är en viktig målpunkt. Årsta-
bron är idag svårtillgänglig från framförallt Årsta. 
I förslaget ändras det genom att Årstavägen 
förlängs med en trappa upp till brofästet och en 
diagonal ramp byggs mellan Svärdlångsvägen 
och brofästet. Detta är små förändringar sett till 
hela nätverket och ger litet utslag i analyserna. 
Men eftersom innerstaden är en mycket viktig 
målpunkt har det ändå prioriterats. 

Dessutom har vissa mindre förändringar gjorts i 
de äldre delarna av Årsta för att göra nätverket 
mer fi nmaskigt. I området väster om spåren som 
idag delvis är obebyggt föreslås ett antal helt 
nya kvarter med ett fi nmasligt nätverk. 

Huvudprinciper för det förändrade nätverket. Södertäljevägen och Årstabergsvägen/tvärbanan byggs om och 
kopplingarna mellan Årsta, Årstabron och Årstadel/Liljeholmen förenklas. 

Principsektioner genom Årstabergsvägen/Tvärbanan.

Principsektioner genom Södertäljevägen

Nuläge

Nuläge

Förslag

Förslag
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torg

Valla torg

Årstafältets 
parktorg

Årstabergsplan

Sjöviks-
torget

Liljeholms-
gallerian

DET OFFENTLIGA RUMMET I NYTT LÄGE

Läget defi nieras här som ett stadsrums poten-
tial för att människor ska röra sig där. Planen 
beskriver förslagets offentliga rum utifrån deras 
läge. Röda färger betyder att potentialen för att 
många människor ska röra sig där är hög och 
gulare färger innebär att den är låg. Bilden är en 
sammanvägning av olika analyser av områdets 
täthet och nätverk samt befi ntliga målpunkter, 
framförallt pendeltåget. 

Att skapa stadsrum med olika typer av intensitet 
har varit ett viktigt medel för att skapa diversitet.  
Därför fi nns det mycket lugna och avskilda plat-
ser intill de mest intensiva stråken. 

Den mest intensiva platsen i området är runt 
pendeltågsstationen. Här leder gatorna vidare till 
andra stadsdelar och tätheten är relativt hög. Att 
det dessutom är en viktig kollektivtrafi kknutpunkt 
bidrar också till att det fi nns förutsättningarna för 
att många människor ska röra sig här. 

Lugnare stadsrum fi nns bland annat uppe på höj-
derna väster om spåren, i det befi ntliga Nyboda-
höjden och i det nya området alldeles vid statio-
nen. Här är det framförallt höjdskillnaderna som 
gör att områdena blir otillgängliga och därmed 
har förutsättningar för att färre människor kom-
mer att röra sig där. 

SAMMANHÄNGANDE 
STRÅK

MÅLPUNKTER TÄTHET REGIONAL
TILLGÄNGLIGHET

+ ++

Lugnt Intensivt
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KANTER OCH PLATSER EFTER LÄGE

Stadsrummens olika förutsättningar stärks, utnytt-
jas och hanteras av hur byggnaderna möter de 
offentliga rummen och hur de offentliga platserna 
programmeras och utformas. 

När många människor rör sig längs ett stråk 
ställs större krav på gränserna mellan offentlig 
och privat mark. Därför är byggnadsstrukturen 
mer slutet ju intensivare stadsrum de kantar. Men 
byggnaderna i intensiva lägen utnyttjar och 
stärker också fl ödena genom att innehålla olika 
typer av publik verksamhet i bottenvåningen, där 
de lätt kan nås från gatan. 

Stadsrummens intensitet har också fått påverka 
hur de offentliga platserna fungerar och utfor-
mas. I lägen där det är troligt att många männis-
kor rör sig är de offentliga rummen hårdare pro-
grammerade i form av torg eller parktorg med 
serveringar, planteringar och plats för events. 

I de allra lugnaste lägena är de offentliga plat-
serna oprogrammerad naturmark. I ett mellan-
läge fi nns mer generella men omhändertagna 
grönytor med plats för picknick och spontan-
idrott.

K I O S K

"Årstaskogen"

"Vitabergsparken"
"Nytorget"

"Medborgarplatsen"

Lugnt Intensivt

100 50 100 200 300m
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Pendeltåg

Tvärbana Norr Solnagrenen, klar 2013

Tvärbana 

ÅRSTABERG IDAG

Årstaberg i regionen

Planer på gång Årstaberg i Söderort

ÅRSTADAL

ÅRSTAFÄLTET
+ 10000 invånare

Årstabergs station är en bytespunkt mellan pen-
deltåg, tvärbana och bussar till framförallt Årsta. 
Det innebär att tillgängligheten till Stockholms-
regionen är mycket bra. Till exempel tar man sig 
till Stockholm central på mindre än 10 minuter, 
och med den nya pendeltågslinjen till Arlanda 
och Uppsala har tillgängligheten ökat ytterligare. 
När Citybanan invigs 2017 kommer tillgäng-
ligheten  till den norra delen av innerstaden att 
öka. 

Tvärbanan binder ihop Årstaberg med övriga 
närförorter söder och väster om innerstaden. 
Tvärbanan förlängs till Solna under 2013 vilket 
gör att kopplingen norrut förstärks.  

Flera planer fi nns i området idag. Av störst 
betydelse är planerna för Årstafältet där man 
planerar att bygga ca 5000 nya bostäder fram 
till ca 2035. I Årstadal har man de senaste åren 
byggt en ny stadsdel med framförallt bostäder. 
Utbyggnaden här fortsätter. 

I förslaget fi nns de projekt som är markerade i 
grönt med. 

Bilden visar en sociotopkartering av områdets grönområden. Sociotopkar-
tering görs i dialog med aktörer i området och beskriver grönområdenas 
sociala värden. I grönområden med många sociotopvärden fi nns det många 
olika saker att göra och dessa områden används troligtvis mer. 

Runt Årstaberg har framförallt Årstaskogen höga värden. 
Källa: Stockholms stad Sociotopkarta

Bilden visar biltrafi kfl öden på viktiga vägar och gator i området. Årstabergs 
station omges av fl era stora vägar. I söder fi nns Södra länken och Årsta-
bergsvägen och i väster ligger Södertäljevägen. Allra högs fl öden har E4:an 
som går på broar ovanför områdets västra delar. 

Vägarna med stora fl öden är utformade som just trafi kleder med få eller 
inga korsningar för gående och de kantas inte heller av byggnader. Detta 
gör att de utgör barriärer för gående. 
Källa: Stockholms stad

Bilden beskriver ett avstånd på 25 m runt vägar och spår där man transpor-
terar farligt gods. Inom ett avstånd på upp till 150 m fi nns olika rekommen-
dationer för begränsningar i markanvändning nära den här typen av leder, 
och inom 25 m rekommenderas att man inte bygger alls. I Stockholms stad 
brukar man se generöst på de här rekommendationerna och man väljer ofta 
att bygga inom skyddszonen men då med olika specialkonstruktioner eller 
anpassningar. 
Källa: Stockholms stad

Bilden visar programmet i byggnadernas botten-
våningar. Området är idag funktionsseparerat. I 
de äldre delarna av Årsta och de nyare delarna 
väster om spåren fi nns framförallt bostäder. I 
söder fi nns verksamhetsområden. Närmast stationen fi nns på västra sidan 
verksamheter och på östra sidan bostäder. Det fi nns alltså en slags grovkor-
ning blandning här. 

Årstaberg ligger mellan olika stadsdelar. I öster, 
norr och väster ligger stadsdelar med framförallt 
boende. Söder om Årstaberg ligger industri- och 
logistikområdena Västberga och Årsta partihal-
lar. 

Årstaberg ligger egentligen centralt placerat 
mellan de här stadsdelarna men eftersom stora  
barriärer i form av vägar och järnvägsspår gör 
att det är svårt att röra sig mellan stadsdelarna 
hamnar Årstaberg i ett tomrum mittemellan. 

ÅRSTADAL
LILJEHOLMEN

ÅRSTA

ÅRSTABERG

VÄSTBERGA INDUSTRIOMRÅDE
ÅRSTA PARTIHALLAR

MIDSOMMARKRANSEN 
OCH ASPUDDEN

ÅRSTAFÄLTET

Inventering

Biltrafi kfl ödenVärdefulla grönområden Program Leder för farligt gods

8-25
6-8
4-6
2-4
0-2

Antal 
sociotopvärden

Å

Källa: "Fakta om SL och länet 2011" AB storstockholms lokaltrafi k och länet 2011



Inventering

Gångstråkens konstituering Planskildheter
Bilden visar vilka stråk som kantas av utåtriktade entréer. I den 
nybyggda stadsdelen Årstadal kantas samtliga stråk av entréer 
medan det i de äldre delarna av Årsta fi nns en del stråk som inte 
kantas ev entréer. Runt platsen framför Årstabergs station saknas 
entréer. 

Bilden visar var det fi nns planskildheter för gående i form av 
tunnlar och broar. Södertäljevägen, Södra länken, tvärbanan och 
järnvägsspåren korsar man planskilt. 

Stråk som kantas 
av entréer
Stråk som ej kantas 
av entréer

Tunnel
Bro

ÅRSTABERG IDAG: STRUKTUR FÖR GÅENDE

Nätverk för gående: nuläge Nätverk för gående: planerad utbyggnad av Årstafältet

Täthet idag

Blandstad Avstånd till spårstation

Täthet med planerad bebyggelse på Årstafältet

Närhet till city

Tillgång till park

Närhet till handel och service

36000-117000 pers.
32000-36000
28000-32000
24000-28000
20000-24000
16000-20000
12000-16000
8000-12000
4000-8000
<4000

36000-117000 pers.
32000-36000
28000-32000
24000-28000
20000-24000
16000-20000
12000-16000
8000-12000
4000-8000
<4000

Befolkning inom 1 km gångavstånd Befolkning inom 1 km gångavstånd

Analysen visar tillgängligheten till gångnätet. De 
centrala delarna av Årsta har ett relativt väl sam-
manhängande gångnät medan nätet runt Årsta-
bergs station är uppbrutet och otillgängligt.

Bilden visar sammanhängande stråk med den 
föreslagna nya stadsdelen på Årstafältet. Den 
nya stadsdelen hänger väl ihop med de äldre 
delarna av Årsta, men förändrar inte situationen 
runt Årstabergs station.

Avståndet till CBD har betydelse för hur prome-
nadvänligt ett område är. Bilden visar avstånd 
mätt i faktiskt gångavstånd. Närheten till Årsta-
bron gör att Årstabergs ligger närmare CBD än 
andra områden på samma fågelavstånd. 

Bilden visar täthet i form av hur många boende 
och arbetande man når inom 1 km gångavstånd 
från varje ruta i bilden. Årstabergs station ligger 
i en mycket gles zon mellan Årsta i öst och Lilje-
holmen/Hägersten i väst. 

Analysen visar räckvidden för spårstationer 
mätt i faktiskt gångavstånd. Årstabergs station 
har god räckvidd norr om stationen men sämre 
söderut. 

Analysen visar var det fi nns en blandning av 
boende och arbetande befolkning. Runt Årsta-
bergs station fi nns en viss grovkorning blandning 
eftersom bostadskvarter och ett mindre industri-
område ligger intill varandra.

Bilden visar hur mycket park man når från varje 
ruta i bilden. I stora delar av Årsta är park-
tillgången god men i de nya områdena kring 
Liljeholmen fi nns ont om stora parkytor. 

Bilden visar antal handel- och serviceverksam-
heter man når inom 1 km från varje ruta i bilden. 
I Liljeholmen och Midsommarkransen fi nns rela-
tivt gott om handel och service. Det fi nns också 
ett visst utbud i centrala Årsta. Runt Årstabergs 
station är utbudet mycket litet. 

Den planerade bebyggelsen på Årstafältet gör 
att den tillgängliga tätheten ökar även i de 
centrala delarna av Årsta. Även området runt 
Årstabergs station påverkas något.  

Hög integration

Låg integration

Hög integration

Låg integration

Integration R7 Integration R7

160 -1250 st
80-160
40-80
20-40
10-20
8-10
6-8
4-6
2-4
<2

Antal serviceverksamheter
inom 1 km gångavstånd

> 9000 m
8000-9000
7000-8000
6000-7000
5000-6000
4000-5000
3000-4000
2000-3000
1000-2000
<1000

Gångavstånd till centralstationen

450-500 m
400-450
350-400
300-350
250-300
200-250
150-200
100-150
50-100

Gångavstånd till
spårstation 45-95.3 ha

40-45
35-40
30-35
25-30
20-25
15-20
10-15
5-10
<5

Parkyta inom 1 km

Hög blandning

Låg blandning

Antal boende x antal arbetande inom        

Årstaberg

Hornstull

Liljeholmen

Årstaberg

Hornstull

Liljeholmen

Årstaberg

Hornstull

Liljeholmen

Årstaberg

Hornstull

Liljeholmen

Årstaberg

Hornstull

Liljeholmen

Årstaberg

Hornstull

Liljeholmen

Årstaberg

Hornstull

Liljeholmen

Årstaberg

Hornstull

Liljeholmen

Årstaberg

Hornstull

Liljeholmen



NYTT NÄT: UTVECKLING
Laboration Södertäljevägen

Bilden visar hur tillgängligheten till 
gångnätet förändras om man enbart 
förändrar Södertäljevägen och anslu-
tande gator. 

Den här förändringen ger en mycket 
stor effekt för Södertäljevägen och 
anslutande gator. Det nya området 
Årstadal upplevs ligga betydligt när-
mare innerstaden. 

Nära Årstaberg förbättras tillgänglig-
heten vid Årstabergsvägen. 

Laboration Årstabergsvägen och tvärbanan

Laboration Årstabron

Årstabergs situation i Stockholm: regional integration

Nuläge

Nuläge

Med planerad utbyggnad på Årstafältet

Med planerad utbyggnad på Årstafältet

Förslag

Förslag

Årstabergs situation i närområdet: lokal integration

Laboration övriga förändringar

Bilden visar tillgängligheten till 
gångnätet om man enbart förändrar 
stråket längs Årstabergsvägen och 
tvärbanan samt anslutande gator. 

Tillgängligheten förbättras i gamla 
Årsta, Valla och på Årstafältet när 
tvärbanans barriärverkan försvinner.  
Sambanden österut förbättras också.

Bilden visar tillgängligheten i gatu-
nätet om man enbart gör föränd-
ringar runt Årstabron. Detta påverkar 
analysresultaten mycket litet. Men 
eftersom Södermalm och innerstaden 
är mycket viktiga målpunkter har den 
här förändringen ändå prioriterats. 

Bilden visar tillgängligheten i gatunätet om 
man enbart gör mindre förändringar av lokala 
gator och lägger till angöringsgator väster om 
spåren. Det här gör att tillgängligheten till ga-
tunätet förbättras något i de centrala delarna 
av Årsta. De nya angöringsgatorna väster om 
spåren får i princip ingen effekt och området 
närmast pendeltågsstationen förändras inte.

 
 

 
 

Sam
tliga analyser utgår från att planerna för Å

rstafältet ver kställs. Jäm
för m

ed den här analysen.

Hög integration

Låg integration

Hög integration

Låg integration

Integration R12

Hög integration
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NY TÄTHET

Täthet har visat sig ha stor betydelse för om män-
niskor väljer att gå i sin vardag. Troligtvis hänger 
det ihop med att täthet handlar om  närhet. 
Stadsdelar med hög täthet innebär ju att många 
människor bor och arbetar nära varandra. 

Men för att tätheten ska ”ha effekt” behöver den 
också vara tillgänglig. För att maximera effek-
ten föreslås därför högre exploatering nära de 
lättillgängliga stråken. Lättillgängliga stråk har ju 
redan genom sitt läge goda förutsättningar för 
att många människor ska röra sig där. Genom 
att bygga mer längs dessa stråk förstärks fl ö-
dena ytterligare där. Längs mer svårtillgängliga 
stråk byggs mindre vilket också ökar skillnaden i 
fl öden mellan olika gator. 

Analysbilderna här intill visar ur många männis-
kor man når inom 1 km till fots, mätt från varje 
ruta i bilden. Det är alltså ett mått på den till-
gängliga tätheten. Analysen tar hänsyn både till 
arbetande och boende. 

I nuläget är området glest bebyggt. Tätheten är 
något högre i de nya delarna i Årstadal. Med 
den föreslagna bebyggelsen, tillsammans med 
den planerade bebyggelsen på Årstafältet, blir 
området ett av de tätare områdena i Stockholms-
regionen utanför innerstaden. Tätheten kan jäm-
föras med till exempel Solna centrum eller Kista.

Den nya tätheten har beräknats enligt schablon-
siffrorna 50 kvm BTA/boende.

Källa befi ntlig befolkning: FastPak 2010 samt PAR 2006
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Exploateringstal

Rivna byggnader
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PROGRAM EFTER LÄGE
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Programmet i byggnaderna påverkas av i vilket 
läge de ligger. Olika program har olika förut-
sättningar och genom att utgå från läget är det 
troligt att de föreslagna programmen kommer att 
fungera på ett hållbart sätt. 

De publika och kommersiella programmen är 
kanske mest känsliga för vilket läge de ligger 
i. Ser man på var kommersiella lokaler fi nns i 
Stockholm idag visar det sig att det korrelerar 
starkt med befolkningstätheten. Därför föreslås 
publika program ligga i mer intensiva lägen. I 
A-lägen fi nns allra bäst förutsättningar för kom-
mersiella program. Det innebär att det är i dessa 
lägen som kommersiella lokaler kan klara sig 
även om konjunkturen är sämre, och där det i 
goda tider fi nns riktigt konkurrenskraftiga verk-
samheter som till exempel större kedjor. I B-lägen 
fi nns också utrymme för publika verksamheter 
men här ligger de inte lika tätt och de drivs av 
mindre aktörer. 

Det förändrade läget påverkar också använd-
ningen i de befi ntliga byggnaderna. I Årsta har 
befolkningen minskat sedan området byggdes vil-
ket troligtvis bidragit till att det idag fi nns ett antal 
stängda butikslokaler i området. I och med den 
ökade tätheten och tillgängligheten till gatunätet 
föreslås att lokaler i goda lägen kan öppnas 
igen. I det allra mest intensiva läget närmast 
stationen fi nns idag inga befi ntliga butikslokaler. 
Men eftersom förutsättningarna för kommersiella 
lokaler där är synnerligen goda föreslås kommer-
siella lokaler i befi ntliga garage i markplan. 

Nära pendeltåsstationen är läget inte bara som 
mest intensivt, det är också den plats som är 

- 25 %
är hur mycket Årstas befolkning har minskad 
sedan 1955.  Detta innebär minskad underlag 
för service och därmed ett stort antal outnyttjade 
verskamhetslokaler i området. 

Att bevara ett kulturarv? 
När Årsta byggdes i mit-

ten av 1900-talet fanns 
höga ambitioner om 

lokal service i stads-
delen. Med ökade 
fl öden fi nns återi-
gen underlag för 
lokal service och 
stängda butiker 
kan öppna igen.

100 50 100 200 300m

Bostäder

Kontor

Offentlig verksamhet

Publika lokaler, A-läge

Publika lokaler, B-läge

Publika lokaler, återanvändning av oanvända 
butikslokaler, A-läge

Publika lokaler, återanvändning av oanvända 
butikslokaler, B-läge

Publika lokaler, återanvändning av garage

mest tillgänglig i området på grund av både 
pendeltåg och tvärbanan. Här föreslås därför ett 
publikt program som riktar sig till hela söderort. 
Det skulle till exempel kunna vara en idrottshall. 

Övriga större publika program i form av skolor 
och förskolor föreslås i tillgängliga lägen där de 
både är lätta att nå och kan bidra till ytterligare 
fl öden. 

De ytmässigt största programmen är bostäder 
och kontor. I mer intensiva lägen blandas bo-
städer och kontor medan lugnare lägen enbart 
innehåller bostäder. Detta beror dels på att en 
större blandning kan bidra till att intensiva lägen 
är intensiva både dag och natt. Men det handlar 
också om en ekonomisk hållbarhet: en studie 
(Värdering av stadskvaliteter – betalningsvilja 
för kontor, Stockholms Läns Landsting, 2012) har 
visat att god tillgång till kollektivtrafi k och hög 
kommersiell service är mycket viktiga faktorer 
för kontorshyror i Stockholm. Eftersom hög täthet 
eftersträvas är det önskvärt att de föreslagna 
arbetsplatserna är intensivt utnyttjade kontor sna-
rare än lättindustri eller logistik. Den här typen 
av kontor har högre betalningsförmåga och väl-
jer därför troligtvis mer ”attraktiva” kontorslägen. 

Ytterligare än aspekt som styrt programmeringen 
har att göra med de begränsningarna som fi nns 
på platsen i form av skyddsavstånd längs järn-
väg och motorväg som gör det svårt att bygga 
bostäder i vissa lägen. För att ändå kunna ut-
nyttja marken optimalt och därmed öka tätheten 
föreslås kontor i dessa lägen. 

Kollektivtrafiktillgänglighet

Tillgång till urbana verksam
heter

M
od

er
ni

te
t

Kontorskluster

Vakanser

Diagrammet visar sambandet mellan täthet och serviceverk-
samheter i Stockholms län. 

Faktorer som påverkar kontorshyrorna i Stockholmsregionen. 
Källa: Värdering av stadskvaliteter – betalningsvilja för kontor, 
Stockholms Läns Landsting, 2012

Rekommenderad markanvändning inom skyddszoner för farligt 
gods enligt Länsstyrelsen i Stockholm. (Källa: ”Riskhänsyn vid 
ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av 
farligt gods samt bensinstationer”, Länsstyrelsen i Stockholms 
län, 2000)
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