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Sammanfattning 

Ett ideal inom stadsplaneringen för Stockholm idag, är att bygga traditionell kvartersstad. 

Stockholms nyligen antagna översiktsplan Promenadstaden förespråkar en promenadvänlig 

miljö som ska uppnås med en tät och sammanhållen stads- och gatumiljö. I praktiken ska 

konceptet i Promenadstaden förverkligas i stora utvecklingsprojekt centralt i staden och i 

ytterstaden.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur idealet om kvartersstaden framställs i teoretiska 

sammanhang, och hur det gestaltas i praktiken i konkreta byggnadsprojekt, samt vilka 

problem som finns med idealet. Ett ytterligare syfte med studien är att identifiera några 

skillnader mellan idealets påverkan på nybyggnadsprojekt och ombyggnadsprojekt. Metoden 

för genomförandet är en litterär undersökning, blandat med exempelstudier för konkreta fall. 

Den litterära undersökningen genomförs genom att sammanställa argument för kvartersstaden 

från rapporter, artiklar, samt Promenadstaden. Exempelfallen som har valts ut är 

nybyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden och ombyggnadsprojektet Husby. Norra 

Djurgårdsstaden är en helt ny stadsdel som ska byggas i ett gammalt hamn- och 

industriområde. I Stockholmsförorten Husby har en strukturplan tagits fram för att skapa en 

mer sammanhållen och kvarterslik struktur istället för den ursprungliga modernistiska 

utformningen.  

Resultatet av undersökningen visar att många av argumenten för kvartersstaden är kopplade 

till hållbarhetsargument, såväl sociala, ekologiska och ekonomiska. Underliggande finns även 

en strävan efter en urban livsstil. I Husby handlar strukturomvandlingen främst om att lösa 

sociala problem som kopplas till den ofta framställda oattraktiva modernistiska utformningen. 

I Norra Djurgårdsstaden kan idealet och målet om det urbana sättas högre än i Husby . 

Problemet med idealet är om det framställs som en sanning och lösning i alla situationer, trots 

att det finns strukturer som kan vara minst lika hållbara och önskvärda.  
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Abstract 

Today an ideal within the urban planning of Stockholm is to build traditional city in a grid-

structure. The recently adopted comprehensive plan Promenadstaden of Stockholm, advocates 

a pedestrian-friendly environment which will be achieved with a dense and coherent physical 

environment. In practice, the concept of Promenadstaden is realized in large development 

projects in the center and suburbs of the city.  

The purpose of this study is to investigate how the ideal of traditional city-structure are 

produced in theoretical contexts, how it is interpreted in practice, and also which problems 

that are linked to the ideal. A further aim is to identify differences between new development 

projects and renovation projects. The method is a literary study, mixed with examples from 

specific cases. The literary study is performed by compiling arguments for the traditional 

neighborhood town from reports, articles, and Promenadstaden. The example cases that have 

been selected for the study are the development of Norra Djurgårdsstaden, also called Royal 

Seaport, and the renovation development of Husby. The Royal Seaport is an entirely new 

district, which will be built in an old port- and industrial area. In the Stockholm suburb of 

Husby, a structure plan has been developed to create a more coherent and block-like structure 

instead of the original modernist design. 

 

The results of the survey show that many of the arguments for traditional neighborhood town 

are linked to sustainability arguments, grouped as social, ecological and economic. 

Underlying is also a desire for an urban lifestyle. In the restructuring of Husby, the primary 

focus is solving social problems linked to its often argued unattractive modernist design. In 

the project of the Royal Seaport, the ideal and goal of an urban lifestyle can be set higher than 

in Husby. The problem of the ideal is if it is portrayed as a truth and approach in all situations, 

although there are structures that can be just as sustainable and desirable. 
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Inledning 

”Staden är en scen för ständiga improvisationer. Det går inte att förutsäga vardagens 

händelser och variationer i en stadsmiljö – det som utmärker staden är att alla som rör sig i 

den skapar nya rörelsemönster och irrfärder, bidrar till uppträdanden och försvinnanden, faller 

in i förväntade beteenden och avviker från normer” (Arkitekturmuseet, 2011).  

Så står det på Arkitekturmuseets hemsida angående en utställning som arrangerades ifjol. 

Citatet beskriver stadens komplexitet och följaktligen svårigheten i att förstå den. Kanske är 

det denna komplexitet som leder fram till att ständigt nya idéer och ideal dyker upp angående 

den goda staden.  

      

Idag tycks ett ideal i Stockholm handla om att bygga tät kvarterstad. Det räcker med att 

besöka Stockholms stads hemsida för att ana denna tendens. I listan under stora 

utvecklingsprojekt presenteras en rad projekt som till exempel Norra Djurgårdsstaden, 

Hagastaden, Hammarby sjöstad, Järvalyftet och Liljeholmen-Årstadal (Stockholm Stad, 

2012a).  Vad dessa projekt har gemensamt är en tro på slutna kvarter, hög täthet och butiker i 

bottenplan. Finns det ett sammanhang som kan förklara denna utveckling? I Stockholms nya 

översiktsplan Promenadstaden förespråkas en mer tät, sammanhållen och stadsmässig struktur 

i ytterstaden, vilket är nära besläktat med en kvartersstruktur. Diskussioner om 

kvartersstrukturens fördelar förekommer i stadsplaneringsdebatten, där inte minst rörelsen 

Nyurbanismen är en stark förespråkare. Eftersom idealet har fått en stor inverkan på 

stadsbyggandet, är det angeläget att undersöka vad idealet bottnar i för teorier, tankegångar 

och argument.  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur idealet tät kvartersstad påverkar den fysiska 

planeringen. Hur argumenteras och motiveras idealet i teorin och hur gestaltas det i praktiken? 

Vilka problem finns i tolkningen från teori till praktik, samt med idealet i helhet? Hur skiljer 

sig idealets påverkan vid nybyggnation respektive ombyggnation? 

Metod 

För att få svar på mina frågor görs en inledanden litterär undersökning genom deskription. 

Vad finns skrivet och hur beskrivs fenomenet i texter och artiklar?  En deskription fungerar 

mycket bra när man ska besvara en översiktlig frågeställning (Evjegård, 2009). 

Utgångspunkten ska vara någorlunda bred i den litterära delen för att ge ett sammanhang och 

förståelse för de exempel som beskrivs senare i uppsatsen. Dels beskrivs kvartersstaden i ett 

historiskt perspektiv och dels sammanställs argument för kvarterstaden från böcker, rapporter 

och artiklar från stadsplaneringsdebatten. Rapporten tar även upp diskussioner om idealstaden 

från Stockholms översiktsplan Promenadstaden för att få en ökad förståelse för det teoretiska 

sammanhanget. Viktigt att påpeka är att ett urval görs för att svara på forskningsfrågan och 

huruvida urvalet är representativt går att diskutera (Evjegård 2009, s.34). Däremot ger denna 

rapport ett synsätt på hur situationen ser ut idag och kan väcka frågor för vidare diskussion.  

 

De projekt som jag har valt ut för att fungera som exempel är projektet i Husby kopplat till 

Järvalyftet samt Norra Djurgårdsstaden. För projektet i Husby har en strukturplan tagits fram 

som vägledning för fysiska åtgärder i miljön för att skapa en mer stadsmässig stads- och 

gatumiljö. Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel som planeras att likna innerstaden med en 
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hög täthet och rikt serviceutbud. Dessa två projekt är båda knutna till en idé om 

kvartersstruktur men skiljer sig åt på en väsentlig punkt. Nämligen att Husby är ett 

ombyggnadsprojekt medan Norra Djurgårdsstaden är ett nybyggnadsprojekt, vilket är 

intressant med tanke på delsyftet om att undersöka skillnaden mellan dessa två situationer.  

De två exemplen fungerar som en inblick i konkreta fall för att få en ökad förståelse av 

helheten.  

 

Den inledande deskriptionen är baserad på skrivna texter som till exempel rapporter och 

artiklar. I de specifika fallen är utgångspunkten att ta del av det arkivmaterial som är 

tillgängligt. För Husbyprojektet använder jag mig främst av strukturplanen. För att få en 

inblick i Norra Djurgårdsstaden går jag igenom ett fördjupat program och detaljplan för 

Hjorthagen (del av Norra Djurgårdsstaden). Ytterligare material är en broschyr från 

Stockholm Stad och texter upplagda på Stockholm Stads hemsida.   

Kvartersstaden 

Att bygga städer utifrån rutnätsmönster och tydliga kvarter och gator, har funnits med länge i 

historien. I Sverige under epoken 1600-1850, präglades svenskt stadsbyggandet av strikta 

rutnätsplaner med rektangulära kvarter och raka gator (Björk, Nordling & Reppen, 2008).  

Under tidigt 1900-talet skedde dock en reaktion mot stadens trångboddhet och sanitära 

olägenheter, vilket skapade ett ideal med slagorden sol, ljus och luft (Ahlberg, 1998). Dessa 

slagord gör sig påminda i funktionalistiska stadsdelar, genom parallellställda flerbostadshus 

placerade i bästa vinkel för solinsläpp, samt de omgivande luftiga grönområdena. Den ökade 

användningen av bil påverkade också den fysiska miljön, eftersom det uppkom idéer om att 

separera gång- och cykeltrafikanterna från bilen. Detta ser man inte minst i många av 

Stockholm förorter, där gång- och cykeltrafikanter separeras från bilarna genom gångtunnlar 

och gångbroar.      

På 1980-talet skedde en kursändring i stadsbyggandet med en återgång till traditionella 

kvarter och gator (Rådberg, 2001).  Utvecklingen berodde på att en massiv kritik hade 

framförts mot funktionalismens storskaliga och funktionsuppdelade områden under en längre 

tid.     

Jane Jacobs 

Jane Jacobs kritiserade det modernistiska stadsbyggandet redan på 1960-talet, även om detta 

stadsbyggande fortsatte att prägla den fysiska planeringen ända fram till 1980-talet (Franzén, 

2003). Hon var journalist och skapade debatt om stadens och dess urbanitet med sin bok The 

Death and Life of Great American Cities som publicerades 1961.   

Hon är en av dem som anser att staden har generella värden som är grundläggande, vilka ofta 

kopplas ihop med den fysiska strukturen (Elander, 2001). I den fysiska omgivningen anser 

Jacobs att gatorna och dess trottoarer är stadens mest vitala organ för den urbana 

offentligheten, det vill säga att de fungerar som mötesplatser och plattform för stadslivet 

(Franzén, 2003). För att detta ska införlivas krävs dock att gatan och dess trottoar står i direkt 

anslutning till verksamheter och är fyllda med människor. Fokus ligger på att uppnå en 

mångfald av offentliga mötesplatser, verksamheter och människor, vilket kräver fysiska 

förutsättningar.  En förutsättning, utöver förekomsten av gator och trottoarer, är att kvarteren 

ska vara små och finmaskiga för att öka de potentiella mötespunkterna i staden. Den 

finmaskiga strukturen leder till att det finns fler vägval när folk uträttar ärenden och därmed 

ökas sannolikheten att folk stöter på varandra. Detta då folk som är bosatta i olika delar av ett 

område stöter på varandra vid korsningar. Den finsmaskiga strukturen leder alltså till att 
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folklivet sprids ut mer kontinuerligt och därmed även serviceunderlaget, eftersom servicen 

etableras där det rör sig mycket människor. En annan förutsättning är att det måste finnas en 

tillräcklig täthet i bebyggelsen som möjliggör den urbana offentligheten. Det måste alltså 

finnas en viss mängd av människor i rörelse för att ett gaturum ska upplevas som livfullt, 

vilket i stor grad beror på tätheten i området. Jane Jacobs fokuserar på den urbana 

offentligheten, där gatan är fylld med människor och verksamheter, samt utgör den naturliga 

mötesplatsen. Det är denna situation som idealiseras och fysiska åtgärder i miljön ska 

stimulera detta.  

Nyurbanismen   

Jane Jacobs tankar och idéer har fått en stor inverkan på den fortsatta stadsplaneringsdebatten 

på 1900-talet, till exempel genom att en stor del av hennes åsikter delas av en ny rörelse 

kallad nyurbanism. Rörelsen bildades 1993 i USA och är en reaktion mot det ”sprawl – 

landskap” som växt fram sen 1940-talet, där sprawl innebär att bebyggelselandskapar spretar, 

breder ut sig (Klingberg 2006). Orsaken till ”sprawl-landskapet” i USA är i mångt och mycket 

ett resultat av idén om att tillgodose befolkningen med egen villa med gräsmatta, samt den 

framväxande bilismen som möjliggör större pendlingsavstånd. Kritiken från New Urbanism är 

att de anser att ”sprawl-landskapet” har bidragit till sociala problem som segregation, samt 

ökade utsläpp av växthusgaser genom anpassning till bilism. I nyurbanismens manifest, The 

Charter of New Urbanism, kan utläsas vad rörelsen står någonstans vad gäller 

bebyggelsemiljön och åsikterna påminner till stor del av Jane Jacobs tankar om staden (CNU, 

2001). Det handlar om att bygga stadsdelar med hög täthet och blandade verksamheter inom 

gångavstånd. Inom stadsdelen ska det finnas olika typer av hus i olika prisklasser, vilket 

skapar en variation i befolkningens sociala sammansättning. När det kommer till den konkreta 

utformningen står den traditionella kvarterstaden som modell, eftersom den till stora delar 

anses fungera som en fysik ram och förutsättning för att förhindra de sociala, ekonomiska och 

miljörelaterade problem som förekommer i ”sprawl – landskapet” (klingberg, 2006).  

Nyurbanism har även kommit till Sverige, där Peter Elmlund är en frontfigur. Han är ekonom 

och projektledare för projektet Urban City research som marknadsför de nyurbanistiska 

idéerna i Sverige (Klingberg, 2006). Modellen är fortfarande en traditionell kvartersstruktur, 

som anses vara välintegrerad och uppmuntrar till kontakt mellan människor.  Argumenten 

liknar Jane Jacobs resonemang om att kvartersstrukturen skapar fler mötesplatser. Kritik 

riktas från Elmlund mot den modernistiska planeringen som han anser bara gett upphov till 

mänsklig misär i form av boendesegregation, social isolering, ökade avstånd, trafikproblem 

och miljöförstöring. Sammantaget anses kvartersstaden vara en fysisk struktur som skapar 

förutsättningar att motverka dessa problem.  

Definition av begreppet kvartersstad 

Begreppet kvartersstad är inte lättdefinierat och kan tolkas olika. Olika individer och grupper kopplar 

olika aspekter och värderingar till begreppet. Även om till exempel Jane Jacobs och Nyurbanismens 

kvartersstad har likheter, är de inte lika rakt igenom. I resten av rapporten kommer begreppet användas 

frekvent, vilket innebär att det är nödvändigt att jag gör en egen definition av begreppet.  

Min definition av begreppet innefattar en relativt bred tolkning av strukturen. Jane Jacobs 

förespråkade små kvarter. Inom Nyurbanismen görs kopplingar till både den småskaliga småstaden 

och den lite mer storskaliga innerstaden (Klingberg, 2006). Kvarteren ska dock vara slutna. Min 

definition innefattar både stora, små, slutna och öppna kvarter. Dessutom gör jag kopplingar mellan 

kvartersstaden och en hög täthet, då sambandet ofta förekommer. Dock understryker jag 

medvetenheten om att andra strukturer kan vara minst lika täta.     
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I begreppet kvartersstaden inkluderar jag även de konsekvenser som många tror medföljer med 

strukturen. Dessa konsekvenser kan till exempel vara högt serviceutbud och folkfyllda gator, men 

behöver inte nödvändigtvis införlivas med strukturen. Eftersom begreppet används både i fråga om 

strukturen och i fråga om önskade konsekvenser, tar jag med båda dessa aspekter i definitionen.    

Argument för kvartersstaden från stadsplaneringsdebatten 

Idéerna och idealen har växt fram genom historien, men det skulle vara mycket förenklat att 

tro att de helt och hållet avlöser varandra. Olika idéer existerar samtidigt och ger upphov till 

en debatt om hur dagens samhällsplanering bör se ut (Brusman, 2008). Däremot kan man se 

vissa tendenser till att tankarna väger över i en viss riktning genom att studera vissa 

sammanhang, till exempel Stockholm översiktsplan Promenadstaden, som beskrivs senare i 

uppsatsen. I den nuvarande debatten finns det många förespråkare för den täta kvartersstaden. 

I diskussionen för denna struktur lyfts olika hållbarhetsargument fram och kan kategoriseras 

inom antingen ett sociologiskt, ekologiskt eller ekonomiskt perspektiv. I detta avsnitt har jag 

sammanställt några av dessa olika argument, med utdrag från så väl rapporter, böcker och 

debattartiklar om kvartersstrukturen. Jag vill poängtera att en del av argumenten som 

redovisas i avsnittet handlar om en hög täthet, snarare än en kvartersstruktur. Jag tycker dock 

det finns skäl att presentera dessa argument, eftersom kvartersstrukturen ofta kopplas ihop 

med en möjlighet att uppnå en hög täthet.  

Ett sociologiskt perspektiv 

Nationalencyklopedins definition av sociologi uttrycker att ämnet utgångspunkt är att 

”mänskligt handlande och tänkande inte bara kan förstås som naturgivet, eller som resultatet 

av individuellt självbestämmande, utan att människan också är en socialt bestämd 

varelse”(NE, 2012). Inom stadsbyggnadsfrågor handlar det om människan i staden, hur vi 

lever i den fysiska miljön och hur vi påverkas av den. Relationen mellan den fysiska och 

sociala miljön, har undersökts av en rad forskare och resultaten har varit skiftande 

(Madanipour, 1997). En central fråga är hur mycket den sociala dimensionen påverkas av den 

fysiska miljön. Under funktionalismens era hade man en tro på att man kunde styra det sociala 

livet genom den fysiska miljön, något som nu kallas för determinism. Många tror att 

sambandet finns, även om den sociala dimensionen påverkas av fler aspekter än den fysiska 

miljön. Faktumet om att det sociala livet påverkas av ett flertal faktorer, leder till att en del 

tror att sambandet mellan just den fysiska och sociala miljön är högst begränsat.   

Kvartersstadens sociala fördelar framhävs inte minst inom nyurbanism, där man tänker sig att 

en tät och funktionsintegrerad kvartersstruktur leder till spontana möten (newurbanism.org, 

2012). Peter Elmlund, frontfigur för nyurbanism i Sverige, är övertygad om att den fysiska 

miljön påverkar det sociala livet och att den blandade kvarterstaden har goda förutsättningar 

för att erbjuda ett gott socialt liv (Klingberg, 2006). Detta då det finns gott om informella 

mötesplatser inom gångavstånd i den traditionella kvarterstaden som till exempel kaféer, 

restauranger och småbutiker. På dessa platser kan folk i området träffas och småprata med 

varandra. Det är denna urbana offentlighet som idealiseras och anses som eftertraktansvärd. 

Att mötas i offentliga miljöer är ett socialt och psykologiskt behov, men är en bristvara i de 

modernistiska förorterna, fortsätter Elmlund. Dessa informella möten sker ofta mellan 

arbetsplatsen och hemmet, vilket möjliggörs i en tät, variationsrik kvartersstruktur med 

gångavstånd. Vidare menar han att dessa möten inte bygger på djup vänskap men är minst 

lika viktiga.  

 



9 

 

Ett vanligt angreppssätt i förespråkandet av kvarterstaden är att uttrycka de funktionalistiska 

miljöerna som misslyckade sociala miljöer och framhäva kvartersstaden kvalitéer. I en artikel 

publicerad i SVD 2006 skriver till exempel arkitekten och stadsforskaren Jerker Söderlind att 

man borde bygga bostäder som folk vill ha (Söderlind, 2006). De modernistiska idéerna med 

funktionsuppdelade områden har havererat och nu handlar det om att återgå till Stadens DNA-

kod, nämligen kvarter och gator. Den sociologiska aspekten är att Söderlind kopplar stadslivet 

till den rumsliga strukturen: ”Stad och stadsliv har en rumslig form uppbyggd på kvarter och 

gator, stadens DNA-kod, även om storlek och form varierar med funktion och 

hastighet”(Söderlind, 2006).  I detta resonemang ser man att fördelarna med kvarterstaden 

beskrivs i kontrast mot förorten och att stadslivet i en kvartersstruktur idealiseras.  

 

Ett ekologiskt perspektiv 

I slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet, handlade miljöperspektivet främst om 

sanitära problem, dålig luft och brist på sol och ljus (Elander 2001, sid 31-32). Nu har fokus 

flyttats till naturmiljön, där vi har ett globalt miljöproblem på grund av människans utsläpp av 

växthusgaser. Det har därför blivit viktigt att planera för hållbara och miljövänliga städer för 

att reducera problemen. När det kommer till den fysiska formen, finns det argument för 

kvartersstrukturen. Ett argument är att en tät kvartersstruktur tillsammans med en 

funktionsblandning, skapar korta avstånd mellan målpunkter (Klingberg, 2006). Reslängden 

blir därför relativt kort, inklusive de resor som görs med bil. Dessutom möjliggörs 

användningen av mer hållbara färdmedelsval som gång- och cykel, vilket minskar utsläpp av 

växthusgaser. Annars handlar argumenten främst om tätheten, vilket ofta kopplas ihop med en 

kvartersstruktur.  

Fördelarna med en kompakt struktur är enligt vissa att man förhindrar utglesning av staden 

och sparar därmed mark och natur (Bengs, 2005). I en rapport från Boverket identifierar man 

att det finns tre olika tendenser inom stadsutvecklingen, nämligen en fortsatt decentralisering 

genom utvidgning av förortsområden, en centralisering med förtätning i centrala lägen samt 

en fortsatt regionförstoring med flerkärniga stadsregioner (Boverket 2010). När man pratar 

om relationen mellan fysisk struktur och minskning av växthusgaser pekar rapporten ut 

tätheten som en överordnad faktor med påverkan på transportbehovet och energiåtgången. 

Detta då en hög täthet leder till större underlag av handel, vilket minskar handelresornas 

längd, och möjliggör etablerandet av miljövänlig fjärrvärme. Här påpekar man att det är 

tätheten oberoende av bebyggelsetypen som är avgörande.  

Ett ekonomiskt perspektiv 

I det ekonomiska perspektivet handlar det mycket om att kvartersstaden kopplas till 

möjligheter om en högre täthet och variation av verksamheter (Newurbanism.org, 2012). Den 

höga tätheten innebär att exploatörer får mer uthyrbar kvadratarea i sina projekt, samtidigt 

som att underlaget för handel förbättras. Dessutom skapar lyckade kvarterstäder attraktiva 

miljöer, vilket leder till en stor efterfrågan på dessa områden. Detta trissar upp 

fastighetspriserna vilket gynnar exploatörerna ekonomiskt.   

Utöver dessa argument, påpekas även att en kompakt struktur skapar underlag för effektiva 

lösningar och koncentration av infrastruktur. Enligt en rapport från Boverket påpekas till 

exempel att en kompakt struktur ger underlag för effektiva system för uppvärmning, 

vattenförsörjning och avloppshantering (Boverket, 2000). Dessutom skapas även underlag för 

kollektiva transportmedel.  
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Promenadstaden 

Promenadstaden är Stockholms nya och antagna översiktsplan, där idéerna om tät, 

variationsrik och gångvänlig stad har anammats (Stockholm Stad, 2010a). Ytterstaden ska 

kopplas samman och få mer känsla av innerstaden. Finansborgarrådet Sten Nordin och 

Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal har skrivit förorden där de utrycker att staden 

ska växa i en kvartersform: ”Med översiktsplanen planeras Stockholm i Flemings och 

Lindhagens anda som en promenadstad där kvarter läggs till kvarter” (Stockholm Stad 2010a, 

sid 1). Ett avsnitt behandlar fyra olika utvecklingsstrategier, nämligen att fortsätta stärka 

centrala Stockholm, stärka centrala tyngdpunkter, koppla samman stadens delar och främja en 

levande stadsmiljö i hela staden.  

Fortsätta stärka centrala Stockholm   

För att stärka Stockholms centrala delar anser Stockholms Stad att man ska fortsätta 

exploatera hamn- och industriområden i centrala lägen med en stark miljöprofilering likt 

Hammarby Sjöstad (Stockholm Stad 2010a). Viktiga erfarenheter finns att hämta där, 

fortsätter resonemanget: ”Erfarenheterna från Hammarby Sjöstad visar att en långsiktig 

planering, en gemensam målbild och ett stegvist genomförande ger goda förutsättningar för 

att skapa levande och variationsrika stadsdelar med egna identiteter” (Stockholm Stad 2010a, 

sid 34). Hammarbysjöstad och den urbana livsstil som knyts till området, är alltså något som 

eftertraktas. Även om ingen specifik struktur nämns har Hammarby Sjöstad trots allt en 

kvartersstruktur. Senare i stycket förklaras att den gemensamma målbilden som nämns i 

stycket förblir täta och attraktiva stadsdelar med blandad användning. Målet är att ”skapa en 

tätare, sammanhållen, mer mångsidig och levande stadsmiljö där det finns förutsättningar till 

ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur, upplevelser etcetera” (Stockholm 

Stad 2010a, sid 35). Många begrepp som används i resonemanget, till exempel täthet, levande 

stadsmiljö och sammanhållen bebyggelse är något som ofta kopplas ihop med en 

kvarterstruktur (se till exempel avsnittet om nyurbanism).  

Stärka centrala tyngdpunkter 

Under denna rubrik konstateras att Stockholm är en mycket enkärnig stad och att det behövs 

satsningar för att skapa tyngdpunkter även i ytterstaden (Stockholm Stad, 2010a). Dessa 

tyngdpunkter ska vara täta med blandade funktioner, det vill säga ha ett innehåll som kan 

liknas med innerstaden. Inriktningen mot en mer flerkärnig struktur motiveras med ett 

hållbarhetsperspektiv, där man fastställer att för en hållbar utveckling krävs en bättre balans 

mellan stadens delar. Vidare anses att en förtätning ska ske i tyngdpunkterna, där man ska ta 

hänsyn till de lokala förhållandena. Ibland kommer även strukturen behöva ändras: ”I vissa 

fall kommer det att krävas mer påtagliga förändringar till exempel för att minska 

infrastrukturens barriäreffekter och vidareutveckla trafik- och gatumiljön så att det blir mer 

attraktivt att röra sig i stadsmiljön” (Stockholm Stad 2010a, sid 38). I resonemanget angående 

att tyngdpunkterna ska ha ett innehåll som liknar innerstaden, kan det tyckas rimligt att även 

strukturen i innerstaden inkluderas, det vill säga en kvartersstruktur. Det kan även anses som 

rimligt att de nämnda förändringarna i trafik- och gatumiljön för att göra det mer attraktivt att 

röra sig i stadsmiljön inriktas till att efterlikna strukturen i innerstaden.     

En förutsättning för att tyngdpunkterna ska bli som man hoppas, krävs etableringar av 

verksamheter och företag i dem (Stockholm Stad, 2010a). På vissa platser menar man att det 

redan är ett gott utgångsläge och att den variationsrika täta bebyggelsen kommer innebära 

spännande miljöer för nyetableringar. Där utgångsläget är svagare trycker staden på att det 

krävs ett långsiktigt engagemang från deras sida tillsammans med många olika aktörer om en 

mångfald av verksamheter ska kunna möjliggöras. I det sista stycket poängteras att för att 
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skapa dessa attraktiva tyngdpunkter krävs omfattande förtätningar, där många olika aktörer 

måste involveras. Detta ställer stora krav på en god dialog med dem som bor i områdena.  

Koppla samman stadens delar 

Resonemanget under denna rubrik är att Staden vill att Stockholm ska vara en mer 

sammanhållen stad utan fysiska och sociala barriärer (Stockholm Stad 2010a). Problemet idag 

är att många stadsdelar är separerade ifrån varandra. De stadsdelar som syftas på är 

förmodligen vissa förorter, ofta präglade av modernistisk planering. Det är dessa stadsdelar 

som främst anses ha fysiska och sociala barriärer. Lösningen är att satsa på en sammanhållen 

bebyggelse. Den sammanhållna bebyggelsen ska ske med förtätning och en mer stadsmässig 

trafik- och gatumiljö, där man också ger exempel på åtgärder som överdäckning. I 

resonemanget används begreppet stadsmässig som kan tolkas på flera olika sätt. Är det en 

stadsmässighet som i innerstaden som eftertraktas? Utifrån åtgärdsförslaget angående 

överdäckning att döma, är inriktningen förmodligen att skapa en mer integrerad trafik- och 

gatumiljö. En lösning på de uppställda målen, i detta avsnitt i Promenadstaden, kan tyckas 

vara att sträva mot en kvartersstruktur.    

Främja en levande stadsmiljö i hela staden 

För att främja en mer levande stadsmiljö, vill staden se en ökning och en större variation av 

bostadsbebyggelsen (Stockholm Stad 2010a). Utgångspunkten är att i varje område ta hänsyn 

till de lokala förutsättningarna och värdena. Vidare påpekas att de offentliga platserna ska få 

större vikt i planeringen och här är möjligheten till att röra sig till fots eller på cykel viktigt. 

De problem som identifieras angående de offentliga platserna är att i innerstadsmiljöer är det 

högt slitage på dem, medan i ytterstaden handlar det ofta om att de upplevs som otrygga.  I det 

sista stycket skriver man vad som är en trygg och varierande stadsmiljö varierar mellan 

Stockholms stadsdelar och även mellan olika grupper och individer, vilket innebär att en det 

behövs en god dialog med de boende och verksamma i de lokala utvecklingsområdena.  

Ombyggnationen i Husby  

För att konkret se hur tankarna om tät kvartersstad kan gestaltas i praktiken, är 

ombyggnadsplanerna i Husby ett bra exempel. Husby är en stadsdel i västerort och byggdes ut 

1973-1976 på Södra Järvafältet (Stockholm Stad, 2011a). Utgångspunkten vid utbyggnaden 

var en funktionalistisk struktur med trafikseparering och storskalig bebyggelse. Idag behövs 

en upprustning av bebyggelsen och planerna i Husby är en del av helhetssatsningen på 

förnyelsen av miljonprogramsområdena runt Järvafältet. Utöver en upprustning av 

bebyggelsen har en strukturplan tagits fram för Husby för att skapa en mer sammanhållen och 

stadsmässig struktur. I detta projekt har Vision Järva och Promenadstaden varit 

utgångspunkter (Stockholm Stad, 2011b). Planerna har dock bemöts med kritik från 

Husbyborna, vilket tyder på att det finns skilda åsikter om strukturomvandlingen.  

Vision Järva 

Den 20 april 2009 godkände Kommunfullmäktige målbilden Vision Järva 2030 som 

behandlar stadsdelarna runt Järvafältet, det vill säga Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Akalla, Husby 

och Kista (Stockholm Stad, 2009a). 

 I Vision uttrycks en satsning på bostadsbyggande men även kvalitetsförhöjning genom 

upprustning av områdena. Målbilden behandlar fyra punkter: 

 Bra boende och mer varierad stadsmiljö 

 Trygghet i vardagen 
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 Stärkt utbildning och bra språkundervisning 

 Fler jobb och ökat företagande 

I stycket angående bra boende och varierad stadsmiljö uttrycks en vilja att Järva ska bli ett 

attraktivt område, till för både ensamstående och storfamiljer (Stockholm Stad, 2009a). Det 

ska finnas en blandning av olika typer av bostäder och invånarna ska ha nära till 

serviceinrättningar, butiker och kommunikationer. Den fysiska strukturen i Järva beskrivs 

både ha positiva och negativa egenskaper, samt att kvalitéerna ska förhöjas och bristerna 

åtgärdas.  

När det kommer till konkreta åtgärder i den fysiska miljön redovisas nio utvecklingsteman för 

Järva (Stockholm Stad, 2009a). 

 Aktivera Järva friområde och stärk kopplingen till stadsdelarna 

 Bygg nytt i strategiska lägen 

 Länka samman stadsdelar 

 Koppla ihop gatunätet - där det gör nytta 

 Utveckla de centrala stråken 

 Respektera och utveckla värden i befintlig bebyggelse 

 Bryt trafiksepareringen - där det gör nytta 

 Gör gångvägnätet tydligare 

 Använd ny bebyggelse för att stärka stadsdelarnas identitet  

Strukturplanen 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar den 29:e mars 2011 att godkänna stadsbyggnadskontorets 

planer på att utforma en strukturplan för Husby. Utgångspunkterna för framställandet av 

strukturplanen har varit Promenadstaden och Vision Järva 2030 (Stockholm Stad, 2011b). 

I strukturplanen finns ett avsnitt för varje utvecklingstema, som redovisades i Vision Järva 

2030, om hur man praktiskt ska genomföra det i Husby (Stockholm Stad, 2011b). En stor 

fokusering i strukturplanen är att införliva målet om en mer integrerad gatustruktur. 

(Stockholm Stad, 2011b). Två förslag redovisas med olika grader av åtgärder.  
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På bild 1 visas förslaget om åtgärderna för att skapa en integrerad gatustruktur. De gator som 

är lila föreslås höjas upp till samma gatunivå för att skapa en mer sammankopplad 

gatustruktur (Stockholm Stad, 2011b). De rödmarkerade områdena är mark som kan prövas 

Bild 1 – integrerad gatustruktur, strukturplan (Stockholm Stad, 2011b) 

Bild 2 – nygammal gatustruktur, strukturplan (Stockholm Stad, 2011b) 
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för bebyggelse inom ramen för strukturplanen. På bild 2 redovisas det andra alternativet, där 

en större del av den befintliga gatustrukturen bevaras.   

I Nuläge är Trondheimsgatan, Oslogatan och Norgegatan på en lägre nivå än 

bostadsbebyggelsen och gångtrafikanter leds över vägarna via gångbroar (Stockholm Stad 

2011b). I Alternativet integrerad gatustruktur diskuteras möjligheten att höja 

Trondheimsgatan till Husby centrums nivå, vilket innebär att gaturummet blir en naturlig del 

av Husby centrum. I och med detta bryts trafiksepareringen lokalt och gångbroarna ersätts 

med upphöjda övergångsställen. I det andra alternativet bevaras Trondheimsgatans nuvarande 

nivå och gångbron över gatan till Husby centrum blir kvar. Här diskuteras istället en lösning 

att anlägga trappor från Trondheimsgatan till centrum och därmed förbättra tillgängligheten, 

samt minska känslan av baksida.  

I båda alternativen finns planer på att skapa en ny entré till Husby genom Kista allégata (se 

karta 1 och 2) (Stockholm Stad, 2011b). Gatan ska vara till för alla färdsätt, det vill säga gång, 

cykel, bil och buss. För att kunna ansluta Kista allégata till Norgegatan, planeras Norgegatan 

att höjas upp till samma nivå som allégatan och Husby centrum, vilket också anses som en 

avgörande del i strukturförändringen. Sammantaget anses båda alternativen ge ett lyft för 

Husby, men integrerad gatustruktur anses ge störst lyft. Argumenten är till stor del 

ekonomiska, då strukturomvandlingen kommer skapa nybyggnadsmöjligheter och dessutom 

öka fastighets – och markvärdena. 

Målet om att bygga i strategiska lägen anknyter till nybyggnadsmöjligheterna som skapas i 

och med strukturomvandlingen (Stockholm Stad, 2011b). Med den nya strukturen möjliggörs 

byggnation längs gatorna med entréer mot gata, vilket anses bidra till en förbättrad offentlig 

miljö. Nybyggnationen ska även sträva att uppnå målet om att stärka Husbys identitet, 

eftersom identiteten måste nyanseras från omvärlden. Spännande arkitektur tillsammans med 

de upphöjda och mer inbjudande gatorna uttrycks vara en bidragande lösning för detta. För att 

göra gångnätet tydligare ska gatorna tillföras trottoarer i större utsträckning och kan bli ett 

naturligt inslag om entréer finns mot gatan. Strukturåtgärderna är till mesta del inriktade på 

centrala Husby för att stärka de centrala stråken, där stadslivet anses vara livligast.  

Sammantaget har strukturplanen som syfte att skapa en attraktiv och långsiktigt hållbar 

struktur och bidra till positiva sociala, ekologiska och ekonomiska effekter (Stockholm Stad, 

2011b). Det sociala perspektivet återknyter till Vision Järvas målbild om ett bra boende och 

mer varierad stadsmiljö. Här refereras till positiva sociala effekter genom en mer integrerad 

stadsstruktur. Det ekologiska argumentet som lyfts fram är den planerade miljöprofileringen 

av projektet. Upprustningen av miljonprogramsområdena ska vara en internationell förebild 

när det kommer till att skapa energieffektiva områden. I det ekonomiska perspektivet handlar 

det om att strukturomvandlingen bidrar till att skapa nybyggnadsmöjligheter. I samarbetet 

med exploatörerna har staden kommit fram till att nybyggnationen är beroende av fysiska 

tillskott och förnyelse av centrum, eftersom det innerbär en ökad attraktivitet. Attraktiviteten 

kommer öka fastighetsvärdena och öka intäkterna för exploatörerna. Även själva 

centrumutvecklingen bedöms tillföras bättre förutsättningar tack vare de fysiska åtgärderna.          

Skilda åsikter om strukturplanen 

Planerna i Husby har väckt starka känslor för en del Husbybor, vilket märktes tydligt när en 

grupp Husbybor ockuperade en gångbro i protest mot planerna att bryta trafiksepareringen 

(Ritzén, 2011). I en artikel i Dagens Nyheter debatterar artikelförfattarna om att politikerna 

och planerarna inte har lyssnat på Husbyborna, utan kört över dem (Wirtén et al. 2012). 

Artikelförfattarna menar att invånarna har framfört en vilja att inte ha bilvägar intill husen och 
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att de uppskattar många av förortens kvalitéer. Dessa kvalitéer är till exempel att det finns 

mycket natur och gångvägar mellan husen, vilket gör att barnen kan röra sig fritt ute. Vidare 

debatteras det för att avskaffandet av trafiksepareringen är en del av ett ideologiskt angrepp 

mot funkisområden och att det finns tro på att endast en sorts stad är giltig.  

De starka känslorna tyder på att dialogen mellan planerarna och Husbyborna har varit 

bristfällig, som också arkitekten Owe Swanson bekräftar. Owe Swanson var ansvarig för den 

så kallade Husbydialogen och konstaterar att det blev ett misslyckande (Swanson, 2012). Han 

beskriver i en artikel i Dagens Nyheter hur hundratals Husbybor kom varje dag, under 

tidpunkten för dialogen, och framförde sina åsikter. Dessutom anordnades gå-turer i området 

och barnen ritade teckningar. Sammantaget hade man väldigt mycket fakta om vad invånarna 

tyckte och tänkte gällnade förtjänster och brister i utvecklingsområdet. Trots detta 

misslyckades dialogen, eftersom Svenska Bostäder hindrade dem att föra en offentlig dialog 

och bemöta invånarna med förslag på utformning. Synpunkterna skulle bara registreras. Detta 

har lett till att strukturplanen inte har grundats på gemensamma insikter och ett glapp har 

skapats mellan Husbyborna och planerarna.      

Norra Djurgårdsstaden       

Projektet Norra Djurgårdsstaden handlar om att bygga en miljöstadsdel för 10 000 nya 

bostäder och 30 000 nya arbetsplatser. På Stockholm stads hemsida står det att stadsdelen ska 

karaktäriseras av innerstadens kvalitéer, nämligen modernitet och täthet (Stockholm Stad, 

2012b). Stadsdelen ska till stora delar byggas i ett gammalt hamn- och industriområde och de 

delområden som behandlas är Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden (Stockholm 

Stad, 2012b). En del av stadsdelen har redan börjat byggas medan andra delar är i 

planeringsstadiet.   

 
  

 

Tankarna om utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden har pågått sedan 2001 och bygger till 

stora delar på den gamla översiktsplanen från 1999 om att bygga staden inåt (Stockholm Stad, 

Bild 3 – projektområde, Norra Djurgårdsstaden (Stockolm Stad, 2012b) 
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2010b). Planeringen forsätter dock än idag och utgår även från den nuvarande översiktsplanen 

Promenadstaden och Vision 30- ”Ett Stockholm i världsklass” (Stockholm stad, 2011c).  

Kopplingen mellan Vision 30- ”Ett Stockholm i världsklass” och Norra Djurgårdsstaden går 

att urskilja i en broschyr från Stockholm Stad (Stockholm Stad, 2009b). I broschyren står 

hållbart stadsbyggande med klimatsmarta lösningar i fokus. Målet är att Norra 

Djurgårdsstaden ska vara världsledande och agera skyltfönster för hållbart stadsbyggande. 

Utöver miljöprofileringen är dock urbaniteten en central fokuspunkt. Norra Djurgårdsstaden 

ska präglas av en urban miljö och erbjuda ett rikt service- och upplevelseutbud som till 

exempel restauranger, caféer, biografer, konferensanläggningar och hotell.  När det kommer 

till utformningen, ska den ”göra det enkelt för boende och verksamma att ta egna initiativ till 

en ansvarsfull livsstil som också skapar goda sociala relationer” (Stockholm Stad 2009b, sid 

7). Den urbana utformningen med en kvartersstruktur anses alltså ge upphov till en hållbar 

och social livsstil. Vidare diskuteras att stadsdelen ska möta storstadsmänniskans krav och 

förväntningar. Med andra ord är målgruppen storstadsmänniskan och den urbana livsstilen 

framställs som både hållbar och attraktiv.    

För att få ökad kunskap och förståelse för idealet och strukturen i Norra Djurgårdsstaden, 

fokuserar kommande avsnitt på Hjorthagen. Detta då Hjorthagen är den del av Norra 

Djurgårdsstaden som har kommit längst i planeringen.   

Fördjupat program Hjorthagen 

I det fördjupade programmet om planerna i Hjorthagen står det uttryckt att området ska bli en 

miljöstadsdel med blandad bebyggelse (Stockholm Stad, 2009c). När området är färdigbyggt 

ska där finnas 5000 nya bostäder blandat med lokaler för service och kommersiella 

verksamheter. Tanken är också att stadsdelen ska uppfylla 16 mål, fastställda i programmet, 

som kan delas in i grupperna sociala, ekologiska/miljö, ekonomiska och fysisk-rumsliga. De 

sociala målen handlar bland annat om att de boende ska ha god tillgång till offentlig och 

kommersiell service, ha en trygg boendemiljö, samt ha närhet till grönområden. De 

ekologiska målen fokuserar till exempel på att minska klimatpåverkan och att skapa en 

hälsosam boendemiljö. Målen kopplat till ekonomi handlar om att utnyttja marken effektivt, 

utnyttja det centrala läget och värna för gott företagarklimat. Till sist fokuserar de fysisk-

rumsliga målen på att skapa en tillgänglig, levande och varierad stadsbebyggelse med 

identitet, värna om den befintliga kulturmiljön, skapa en god kollektivtrafikförsörjning och 

bra gång- och cykelstråk.  

I programmet redovisas en strategisk hållbarhetsbeskrivning som belyser på vilket sätt den 

planerade bebyggelsen är hållbar och uppfyller målen (Stockholm Stad, 2009c). Stor fokus 

ligger på förtätningens positiva effekter. I det ekonomiska perspektivet diskuteras att en tät 

struktur är av fördel jämfört med en glesare struktur, eftersom en glesare struktur kräver större 

investeringar om man ska förlänga infrastrukturen. I det ekologiska perspektivet hänvisar 

texten till forskning som visar att en tätare struktur leder till minskad energi- och 

bilkonsumtion. Den minskade bilkonsumtionen sägs bero på närhet till arbetsplatser och den 

goda kollektivtrafikförsörjningen. Sociala fördelar med förtätningen uttrycks vara goda 

förutsättningar för etablerandet av offentlig- och kommersiell service, i och med det goda 

befolkningsunderlaget. Dessutom diskuteras att blandningen av bostäder och verksamheter 

leder till större flöden av människor vilket skapar en trygghetskänsla. I trygghetsperspektivet 

påpekas även att planeringen för minskad biltrafik på de gåendes villkor, leder till en trygg 

miljö för barnen att vistas i.  
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Detaljplan Hjorthagen 

För att mer konkret se hur utformningen gestaltas, har jag tittat på planbeskrivningen för en 

detaljplan för Hjorthagen (del av Norra Djurgårdsstaden – Norra 2) och en tillhörande 

illustrationsbilaga. I planbeskrivningen konstateras att Promenadstaden har pekats ut Norra 

Djurgårdsstaden som ett lämpligt område för bebyggelse med innerstadens kvalitéer och 

täthet, vilket avspeglas i utformningen (Stockholm Stad, 2012c).     

 

 

 

I bild 4 ser man den övergripande kvartersstrukturen över området. Trots den höga uttryckta 

urbana och ”innerstadslika” målbilden för Norra Djurgårdsstaden, är kvartersstrukturen 

öppen. I bilden kan tre öppna kvarter urskiljas. Huvudgatan i nedre bildkant är tänkt att 

utformas som en esplanadgata med plats för alla trafikslag, det vill säga gång, cykel, bil och 

Bild 4 – illustration för planområdet (Stockolm Stad, 2011d) 

Bild 5 – illustration för planområdet (Stockolm Stad, 2011d) 
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eventuellt en framtida spårväg (Stockholm Stad, 2012c). Bebyggelsen längs huvudgatan ska 

ha lokaler i bottenplan för verksamheter, för att skapa ett attraktivt och levande gaturum. 

Mellan de två kvarteren i öster, längs stråket, planeras för ett gårdstorg och även där ska 

verksamheter, med möjlighet till uteservering, etableras i bottenvåningarna runt torget. 

Servicen leder enligt planbeskrivningen till ett tryggare område och en urban karaktär, utöver 

ett livfullare gaturum . För att skapa ett tryggt och attraktivt gaturum finns en hierarki, där 

gång- och cykeltrafikanter prioriteras i första hand. Hierarkin motiveras även genom en 

hänvisning till att de miljövänliga transportsätten prioriteras. Detta uppnås genom bland annat 

genom breda trottoarer, bra cykelbanor, högt cykelparkeringstal och lågt bilparkeringstal.  

Bild 5 är tagen från illustrationsbilagan och visar utformningen på ett gaturum i planområdet. 

Med en ganska klar tydlighet märks att gatan ses som den naturliga mötesplatsen och det finns 

en strävan att uppnå en livfullhet som existerar i bilden.   
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Analys och diskussion      

I denna analys är utgångspunkten att besvara frågeställningarna som har redovisats i syftet 

med uppsatsen: Hur argumenteras och motiveras idealet i teorin och hur gestaltas det i 

praktiken? Vilka problem finns i tolkningen från teori till praktik, samt med idealet i helhet? 

Hur skiljer sig idealets påverkan vid nybyggnation respektive ombyggnation? Under 

kommande rubriker diskuteras och analyseras frågeställningarna en i taget och i samma 

ordning som de räknades upp i.  

Kvarterstaden från teori till praktik 

Tankarna om kvartersstaden är högst aktuella och återspeglas i rörelsen Nyurbanismen, men 

också i Stockholms nuvarande översiktsplan Promenadstaden. Dock är kvarterstrukturen inget 

nytt, utan funnits med länge i historien. Men det var först när Jane Jacobs publicerade sin bok 

The Death and Life of Great American Cities 1961, som en debatt om den fysiska strukturens 

förutsättningar för det liv som försiggår i städerna togs vid. I Promenadstaden och vidare 

konkretiserat i de två behandlade stadsbyggnadsprojekten, anses det urbana stadslivet och den 

urbana miljön som attraktivt och eftertraktat. Utöver frågan om stadslivet, som framförallt är 

en sociologisk aspekt, finns ekonomiska och ekologiska aspekter kopplat till den fysiska 

strukturen. I Stadsplaneringsdebatten debatteras ämnet flitigt och fokus ligger på 

hållbarhetstermerna ekonomisk-, sociologisk- samt ekologisk hållbarhet.  Genom att studera 

argumenten och utformningsförslag för idealstaden i Promenadstaden och 

stadsplaneringsdebatten fås ett teoretiskt perspektiv, som sedan tolkas till en gestaltning i den 

fysiska miljön. I de konkreta fallen kan den fysiska utformningen i praktiken utläsas från 

strukturplanen för Husby och detaljplanen för Hjorthagen. Utifrån detta perspektiv kan en 

frågeställning i syftet besvaras: hur argumenteras och motiveras idealet i teorin och hur 

gestaltas det i praktiken?  

I Promenadstaden är en tät och sammanhållen struktur modellen för den goda staden, 

eftersom detta anses skapa gångvänliga, stadsmässiga miljöer med blandade funktioner. 

Tätheten leder till att underlaget för handel förbättras och fler får tillgång till närservice. Med 

en gångvänlig struktur menas att folk ska kunna röra sig i staden utan fysiska eller sociala 

barriärer. För att uppnå en sådan struktur krävs en satsning på en mer sammanhållen 

bebyggelse och stadsmässig gatu- och trafikmiljö. Tanken är att medborgarna ska kunna 

mötas bättre i de offentliga miljöerna, där gatan är den mest naturliga av dessa. I en artikel i 

tidsskriften Arkitektur ger kulturgeografen Moa Tunström, verksam vid KTH, sin bild utav 

Promenadstaden (Tunström, 2012). Den handlar om ett Stockholm, där folk har tid för att 

promenera och besöka butiker för att konsumera. Gatan är den naturliga offentliga 

mötesplatsen och kantas av restauranger och butiker. Det kan tyckas ligga mycket sanning i 

detta resonemang. Promenadstaden anspelar på den urbana livsstilen som anses vara attraktiv.  

Men liksom Tunström skriver är Promenadstaden politik. Översiktsplanen är antagen av 

Stockholm politiker där värderingar och åsikter är ett naturligt inslag i arbetet. Det 

problematiska är dock inte den politiska inriktningen i sig, utan när politiken blir till allmän 

sanning.  

I Vision Järva tolkas inriktningen i Promenadstaden till ett antal punkter för tillämpning på 

stadsdelarna runt Järvafältet, till exempel bygg nytt i strategiska lägen, koppla ihop gatunätet 

där det gör nytta och bryt trafiksepareringen där det gör nytta. I Strukturplanen för Husby 

ökas konkretiseringsgraden än mer och en gestaltning i detalj kan utläsas. Vägar kring Husby 

centrum höjs upp till samma nivå och får en mer stadsmässig sträckning längs husen. I och 

med detta bryts trafiksepareringar på dessa platser då gångbroar ersätts med övergångsställen. 

Omstruktureringen i infrastrukturen möjliggör nybyggnationer med entréer mot gata som 

bidrar till en mer livfull gatumiljö. Genom Kista allégata skapas bättre kopplingar, och 
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sambanden i gatustrukturen stärks. Argumenten för omvandlingen är att den mer integrerade 

strukturen skapar bättre offentliga miljöer och positiva sociala värden. Det ekonomiska 

argumentet är att strukturomvandlingen möjliggör mer attraktiva nybyggnadsmöjligheter för 

exploatörerna, vilket leder till höga och gynnsamma fastighetspriser. Åtgärderna i 

strukturplanen leder till att den fysiska utformningen går ifrån en modernistisk planering till 

en mer kvartersliknande struktur. Anspelningen på den urbana livsstilen med vägledning från 

Promenadstaden uttrycks genom att gatan framställs som den naturliga och givna 

mötesplatsen. Entréer mot gata och bortagandet av trafikseparering tyder på att det råder 

konsensus över att det fysiskt rumsliga målet i Promenadstaden om levande stad, handlar om 

folkfyllda gator med tillgång till uteserveringar och annan service. Att kvartersstrukturen 

leder till dessa konsekvenser är inte heller självklart. I strukturplanen diskuteras det nästan 

som en självklarhet att de fysiska åtgärderna leder till de ovan beskrivna positiva 

konsekvenserna. Detta kan tyda på en övertro på strukturen.   

För planeringen av Norra Djurgårdsstaden, har liksom i Husby, Promenadstaden varit en 

central utgångspunkt. I det fördjupade programmet för Hjorthagen uttrycks en vilja att 

stadsdelen ska vara en miljöstadsdel med innerstadens kvalitéer. Detta liknar beskrivningen 

av Hammarby Sjöstad som redovisades som ett lyckat exempel i Promenadstaden. På 

Stockholm Stads hemsida konkretiseras vad som menas med innerstadens kvalitéer, nämligen 

modernitet och täthet. Modernitet som en kvalité är enligt mig inte kopplad till ett 

hållbarhetsperspektiv utan en idé om att innerstaden förespråkar det goda och moderna livet. I 

detaljplanen beskriv hur uteserveringar kan förläggas vid gårdstorget och det rika 

serviceutbudet leder till en urban karaktär. I Stockholm Stads broschyr för Norra 

Djurgårdsstaden, står det att stadsdelen ska införliva stadsmänniskans krav och erbjuda en 

urban livsstil. Hela resonemanget om en urban livsstil, anspelar på en kvarterstruktur som 

fysisk utformning.  

Utöver strävandet efter det urbana, är ytterligare en utgångspunkt för motiverandet av 

utformningen för Norra Djurgårdsstaden programmets hållbarhetsbeskrivning. 

Hållbarhetsbeskrivningen redovisar hur den fysiska miljön som planeras för Norra 

Djurgårdsstaden är hållbar, utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och sociologiskt perspektiv. 

Resonemangen liknar de argument som jag redovisade i avsnittet Argument för 

Kvartersstaden från stadsplaneringsdebatten. Tätheten leder till korta avstånd och mindre 

bilanvändande. Dessutom kan infrastrukturen koncentreras vilket är bra i ett ekonomiskt 

perspektiv. Underlaget för handel är stort och de stora flödena av människor, samt tillgång till 

mötesplatser skapar en trygghetskänsla. 

I detaljplanen för Hjorthagen kan utläsas hur den fysiska utformningen konkret gestaltas 

utifrån de beskrivna utgångspunkterna. Lösningen är en kvarterstruktur, där butiker förläggs i 

bottenplan längs en huvudgata och vid ett gårdstorg mellan två kvarter. I beskrivningen 

fokuseras på att servicen skapar ett livfullt gaturum och en urban karaktär. Men trots denna 

urbana målbild, ska Hjorthagen utformas med öppna kvarter. Detta verkar alltså inte vara 

Nyurbanismens kvartersstad med slutna kvarter. Däremot blir det en mer finmaskig struktur 

när kvarteren öppnas upp, vilket påminner om Jane Jacobs resonemang. Dock förespråkade 

hon förmodligen en annan slags finmasighet, nämligen slutna och små kvarter. Dessutom kan 

strukturen ses som en kompromiss mellan innerstaden och den lite mer glesa staden. 

Hammarby Sjöstad karaktäriseras även av detta fenomen.  Dock innefattas denna struktur i 

min definition av kvartersstaden, där även det språkliga tilltagen har inkluderats.  Det verkar 

till viss del handla om detta. I plandokumenten lyfts urbaniteten och innerstaden fram, men i 

praktiken får strukturen en blygsammare utformning. Detta tyder på kvartersstaden och det 
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urbana är ett ideal för den goda staden och används såväl i det litterära och i den praktiska 

strukturen för att motivera projekt.   

Problematisering 

I denna problematisering försöker jag svara på delsyftet vilka problem finns i tolkningen från 

teori till praktik, samt med idealet i helhet? Enligt mig är det största problemet när det läggs 

för mycket värde i själva kartersstrukturen och att strukturen uttrycks som problemfri. I 

Nyurbanismens manifest står det att en kvarterstruktur utgör ett ramverk för positiva sociala, 

ekologiska och ekonomiska aspekter, vilket kan tolkas som att man hittat lösningen på ett bra 

stadsbyggande. I promenadstaden är inriktningen en mer sammanhållen och urban struktur, 

men bör inte tolkas som allmän sanning. Detta resonerande känns igen ifrån en artikel i 

Dagens Nyheter (Bradley, Wessel & Tunström, 2004). I artikeln riktas kritik mot 

nyurbanisternas tro på att deras koncept är en universell lösning på den goda staden. Istället 

efterfrågar man en strategi där man tar hänsyn till både globala och lokala förhållanden och 

inser att det finns för- och nackdelar i alla typer av miljöer. Utgångspunkten bör vara att se till 

människors behov och önskemål och tänka flerdimensionellt när det kommer till lösningar. I 

avsnittet Främja en levande stadsmiljö i hela staden i Promenadstaden tas denna aspekt delvis 

upp. Det står uttryckt att vad som anses vara en varierad och levande stadsmiljö varierar 

mellan olika samhällsgrupper och individer i samhället. Därmed ska man ta hänsyn till lokala 

förhållanden och det anses nödvändigt med en god dialog med boende i utvecklingsprojekten.  

Hänsynen till de lokala förhållandena och en god dialog verkar dock inte ha uppnåtts i Husby.   

Protesterna om att bryta trafiksepareringen, tyder på att det finns ett glapp mellan planerarna 

och Husbyborna. Den tydliga konsensusen som finns bland planerarna och politikerna om att 

kraftiga omstruktureringar i stads- och gatumiljön behövs, verkar inte delas av Husbyborna. 

Åtminstone inte av dem som var med och protesterade. Karin Bradley arbetar på 

stadsplaneringsavdelningen på KTH och är kritisk till att det bara är stadslivet i innerstaden 

som hyllas och anses som eftertraktad. Hon menar att förorten också har sin urbanitet och får 

medhåll av arkitekten samt poeten Lars Mikael Raattamaa (Andersson, 2009). Raattamaa 

menar att gatan som ett offentligt rum och det som kopplas därtill, är en typ av offentlighet 

(Klingberg 2006, sid 123). Men utöver att sitta och småprata på caféer kan det också handla 

om hemmet, klubbar, bibliotek och kulturhus. Det finns en för stor fokusering på att 

kvarterstadens offentlighet är den enda giltiga. Både Bradley och Raattamaa tror detta handlar 

om en slags uppgörelse med modernismen. Modernism och nyurbanism ställs mot varandra, 

där modernism framställs som det klart sämre alternativet med ödsliga och 

funktionsuppdelade miljöer. Liknande slutsatser drar även Moa Tunström i sin 

doktorsavhandling (Tunström, 2009). Hon menar på att i stadsplaneringsdiskursen skapas det 

dels en ”traditionell stad” (eller kvartersstad) och dels en ”modernistisk stad”. Dessa beskrivs 

i motsatspar där den traditionella staden är det goda idealet medan den modernistiska staden 

är problembilden. Denna konstruktion av historien är problematisk, eftersom beskrivningen 

av den modernistiska staden som endast en problembild är att förneka dess värden. Dessutom 

finns det många andra sätt och kompromisser att bygga på utöver den traditionella eller 

modernistiska staden.    

 

Förutom det sociologiska perspektivet, som främst har diskuterats, kan även en 

problematisering av de ekologiska och ekonomiska argumenten för kvartersstaden göras. De 

ekologiska argumenten för kvartersstaden, handlar främst om täthetens positiva effekter. Som 

tidigare nämnts, kan en kvartersstruktur inte likställas med en täthet men den kopplas ofta 

ihop med den. I det fördjupade programmet för Hjorthagen hänvisar texten till forskning som 

visar att en tätare struktur leder till minskad energi- och bilkonsumtion. Den minskade 

bilkonsumtionen sägs bero på närhet till arbetsplatser och tack vare den goda 
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kollektivtrafikförsörjningen. Att bara framställa dessa argument och påstå att strukturen är 

hållbar är dock problematiskt. Detta då det finns argument för att en gles struktur också kan 

vara hållbar. Det kan tyckas märkligt att motivera en struktur utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

om det finns andra strukturer som kan vara minst lika hållbara. 

I en rapport från Boverket 2000 sammanställs ett antal argument för den glesa staden i ett 

ekologiskt hållbarhetsperspektiv (Boverket, 2000). En glesare tätortstruktur skapar till 

exempel utrymme för grönområden och möjliggör lokala kretsloppslösningar i större grad än 

en tät struktur. Förutsättningar för att närproducera livsmedel och energi finns även, tacka 

vare det större utrymmet. Utöver detta pekas tillgängligheten till grönområden i människors 

vardag ut som en viktig faktor. Detta är återigen en social aspekt och har diskuterats av Clas 

Florgård som är professor i landskapsarkitektur (Florgård, 2005). Han tycker det är 

bekymmersamt att grönområden i stadsnära lägen exploateras i för hög utsträckning. I 

promenadstaden diskuteras till exempel möjligheten att exploatera grönområden och istället 

erbjuda kvalitativa parker.  Grönstrukturen är en attraktivitetsfaktor och den viktigaste 

fritidstillgången för människor med små resurser, enligt Florgård.  Ett ytterligare 

ifrågasättande av den täta staden som idealbild är att den inte tar hänsyn till att en stor grupp 

av människor, till exempel barnfamiljer, vill bo i låga hus i barnvänliga miljöer (Rådberg, 

2005). Eftersom dessa miljöer inte byggs i centrala lägen, tvingas familjer bosätta sig i 

pendlingsorter vilket ökar användningen av bil. I rapporten från Boverket från diskuteras att 

både en tät och gles struktur kan vara önskvärt i ett hållbarhetsperspektiv, där de lokala 

förhållandena är avgörande (Boverket, 2000).  

I det ekonomiska perspektivet, uttrycks kvartersstrukturen ge upphov till en täthet och 

attraktivitet vilket bidrar till gynnsamma fastighetspriser för exploatörerna. De höga 

fastighetspriserna utesluter dock vissa mer resurssvaga samhällsgrupper, vilket inte diskuteras 

varken i strukturplanen för Husby eller i programmet och dylikt för Norra Djurgårdsstaden. 

Forskaren Krister Olsson konstaterar i en artikel att stadsbyggandet ofta är inriktat sig mot en 

välmående medelklass (Olsson, 2005). Olssons artikel är främst kopplad till hur städer och 

stadsdelar använder sig av kultur och mötesplatser för att attrahera boende och besökare, men 

resonemanget kan även kopplas till kvarterstrukturen och dess säljande urbana livsstil. I 

broschyren för Norra Djurgårdsstaden står det att stadsdelen ska dra till sig de mest 

kompetenta människorna och framgångsrika företagen i världen. De mest kompetenta 

människorna kan också tolkas som de mest resurstarka, vilket är den gruppen av människor 

som stadsdelen vänder sig till. Om man vill åstadkomma en socialt integrerad stadsmiljö, är 

detta en fråga som bör diskuteras.         

Idealets påverkan på nybyggnation respektive ombyggnation  

Det sista delsyftet som besvaras i detta avsnitt är: hur skiljer sig idealets påverkan vid 

nybyggnation respektive ombyggnation? För att svara på denna frågeställning försöker jag 

identifiera några skillnader och likheter mellan ombyggnadsprojektet Husby och 

nybyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden.  

Den uppenbara skillnaden mellan ett nybyggnadsprojekt och ett ombyggnadsprojekt, är att i 

ett nybyggnadsprojekt behöver man ta mindre hänsyn till någon ursprunglig struktur och 

befolkning. Självklart ska området kopplas samman med kringliggande infrastruktur och 

befolkningen i närområdet måste tas hänsyn till. I vissa fall måste även de verksamheter som 

finns på platsen drivas/köpas ut för omlokalisering. Men när detta har genomförts är 

svängningsutrymmet relativt stort. Det jag menar med stort svängningsutrymme är att 

drömmar och idéer kan få mycket större genomslagskraft, vilket jag tycker märks i exemplet 

Norra Djurgårdsstaden. Norra Djurgårdsstaden byggs i stora delar i ett gammalt hamn- och 

industriområde och strukturen planeras från grunden. Byggplatsen har inte en ursprunglig 
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identitet som en boendeplats, utan identiteten ska skapas. Denna identitet är en urban livsstil 

där invånarna ska kunna promenera och konsumera i butiker och besöka restauranger, längs 

folkfyllda gator. Målen för området är skyhögt satta, bland annat ska stadsdelen vara 

världsledande och agera skyltfönster får hållbart stadsbyggande. Så mycket diskussioner om 

kvartersstrukturen finns inte. Den blir endast en naturlig del i den täta, urbana och servicerika 

stadsdel som ska skapas.    

I Husby finns det redan en stads- och gatustruktur och befolkning, som gett Husby sin 

identitet. Men utifrån Promenadstaden är stads - och gatustrukturen oattraktiv och identiteten 

ska förnyas. Till skillnad från fallet i Norra Djurgårdsstaden, fokuseras på hur problem i den 

fysiska miljön ska lösas. Det låter ibland som det vore bäst att riva allt och börja om från 

början, men nu får man dras med den befintliga strukturen. Den befintliga modernistiska 

strukturen ger enligt strukturplanen upphov till sociala problem som till exempel otrygghet. 

Det ska lösas med en mer samhållen och urban struktur, likt en kvartersstruktur. Eftersom 

fokus ligger på att först och främst lösa problem, är inte målen för det urbana lika högt satta 

som i Norra Djurgårdsstaden. I Norra Djurgårdsstaden ska gatorna sprudla av innerstadens 

kvalitéer medan åtgärderna i Husby är tänkta att åtminstone hjälpa centrumet på fötter och 

skapa lite mer liv i området. Faran finns om åtgärderna i Husby enbart leder till något 

mellanting som inte önskas av någon.  

I Husby står de sociala frågorna i centrum, men i Norra Djurgårdsstaden är miljöprofileringen 

en viktig del. Visserligen ska hela Järvalyftet präglas av en miljöinriktad planering, men i 

Norra Djurgårdsstaden är miljöprofilering en viktig del i skapandet av identiteten för området. 

Detta leder till att strukturens ekologiska hållbarhet diskuteras i högre grad än i Husby. 

Argumenten handlar om en hög täthet, vilket innebär korta avstånd till arbetsplatser och 

service. Att inte tätheten i ett hållbarhetsperspektiv diskuteras i Husbyfallet kan bero på att 

Husby trots allt redan har en hög täthet. Vidare är det ett ombyggnadsprojekt och kommer inte 

resultera i lika mycket nya bostäder och arbetsplatser, även om en förtätning sker. I det 

ekonomiska perspektivet diskuteras att den täta strukturen i Norra djurgårdsstaden ger upphov 

till en koncentration av infrastrukturen. I Husbyfallet är det ekonomiska perspektivet istället 

att åtgärderna i miljön leder till en attraktivitet och höga fastighetspriser för exploatörerna.  

Gemensamt för båda projekten är dock tron på det urbana och en sammanhållen 

kvartersstruktur. Den uttryckta sociala innerstadslivsstilen är idealet även om 

förutsättningarna att införliva den varierar mellan stadsdelarna. 

Som slutord tycker jag det krävs vidare problematisering av ämnet. Alla strukturer har både 

för- och nackdelar och passar mer eller mindre bra ihop med vissa livsstilar och preferenser. 

Kvarterstrukturen är en av många strukturer. Ska den införlivas i vilken omfattning och till 

vilket pris som helst? 
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