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Sammanfattning 

 

De senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat med ungefär 35 000 personer årligen 

(Statistiska centralbyrån, 2013). En snabb befolkningsökning ställer krav på dagens samhälle 

och av den anledningen krävs förutom fler bostäder en utökad kollektivtrafik. Av denna 

anledning föreslog Socialdemokraterna skapandet av en helt ny tunnelbanelinje, den Lila 

linjen.  

 

Syftet med detta arbete är att bidra med fakta och undersöka stadsutvecklingspotentialen för 

tre utvalda områden (Hagsätra, Älvsjö och Årstafältet) längs den föreslagna tunnelbanelinjen 

och vilka av dessa som lämpar sig bäst för exploatering utifrån uppställda kriterier. Vi vill 

även med detta arbete belysa hur viktig spårinfrastrukturen har varit och är för 

bostadsbyggandet i Sverige.  

 

Studien inleddes med intervjuer och ett urval av aktörer relevanta för Lila linjen. En stor del 

av det kvalitativa materialet i rapporten baseras på områdesanalyser och på ett fältarbete av 

områdena berörda av Lila linjen. Besöken har innefattat en typmorfologisk undersökning, där 

identifiering och definition av bebyggelse skett med syftet att undersöka lämplighet för 

nyexploatering. Rapporten baseras även på analyser i datorprogrammet Geografiska 

informationssystem (GIS). Den teoretiska ansatsen bygger dessutom på det amerikanska 

konceptet Transit Oriented Development (TOD). 

Det empiriska materialet grundar sig framförallt på tidigare och nuvarande styr- och 

strategidokument för Stockholm med fokus på transportutveckling och bostadsbyggande.  

 

Vår analys bekräftar faktumet att spårinfrastruktur är och har varit viktig för bostadsbyggande 

i Stockholm. Vi drar av den anledningen slutsatsen att det är av yttersta vikt att trafik- och 

stadsplanering inte bedrivs som separata element. 

Slutsaten visar även att de tre utvalda områdena har en potential för stadsutveckling. 

Avgränsade områden har pekats ut med olika lämplighet för exploatering, detta kan ske dels 

genom förtätning, nyexploatering och genom transformation. 
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Abstract 

 

The population in Stockholm Country has increased by 35 000 inhabitants annually 

(Statistiska centralbyrån, 2013).  Rapid population growth demands except more housing an 

expanded public transport. The Social Democrats has therefore proposed a new metro line, 

also called the Purple line.    

 

The purpose of this master’s thesis is to contribute and examine the potential for urban 

development in three selected areas (Hagsätra, Älvjsö and Årstafältet) along with the 

proposed Purple line. The study will examine which of the areas are best suited for 

exploitation based on a set of criteria’s. We also want to highlight how important transport 

infrastructure has been for the housing construction in Sweden.    

The study began with interviews including a range of stakeholders relevant to the Purple line. 

The qualitative material in this report is based on an examination of the areas affected by the 

new metro line. It included a typo morphological study, where we have identified different 

neighborhood types in order to explore opportunities for new development. The analysis is 

executed in Geographic Information Systems (GIS). The theoretical approach is based on the 

American concept Transit Oriented Development (TOD) and urban morphology. 

 

The conclusion shows that the three selected areas have the potential for urban development. 

Each area has been identified and suited with different levels of exploitation which can be 

done through densification, new development and transformation. Our analysis confirms how 

important the transportation infrastructure has been and still is for housing in Stockholm, it is 

therefore crucial not to separate traffic and city planning. 
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Förord 

Detta examensarbete är en del av civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad, 

masterprogrammet hållbar samhällsplanering och stadsutformning, på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm. Arbetet har utförts på institutionen för Samhällsplanering och miljö 

urbana och regionala studier. 

 

Vi vill tacka alla som gjorde denna uppsats möjlig att genomföra, speciellt våra handledare 

Maria Håkansson och Todor Stojanovski.  

Vi vill även passa på att tacka familj och vänner för allt stöd samt uppmuntran under våra år 

på KTH. Vi ses därute! 

 

Stockholm, oktober 2013 

 

Marcus Janson och Tesad Alam 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Stockholms region växer. Detta ställer krav på en större markexploatering, fler transporter och 

större möjligheter till mer resurseffektiva lösningar. Stockholms stjärnstruktur som innefattar 

knutpunkter och stråk ger goda förutsättningar för miljövänliga och storskaliga lösningar för 

kollektivtrafik. Den ökade befolkningsmängden leder till att regionen måste planera för att 

bygga ut transportsystemet med vägar och spår men ställer även krav på att bebyggelsen och 

dess stadsmässiga kvaliteter måste utvecklas (RUFS, 2010). 

 

De senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat med ungefär 35 000 personer årligen 

(Statistiska centralbyrån, 2013). Under de kommande tjugo åren bedöms Stockholms län ha 

en ytterligare ökad befolkningstillväxt på upp emot en halv miljon människor. En snabb 

befolkningsökning ställer krav på dagens samhälle och av den anledningen krävs förutom fler 

bostäder en utökad kollektivtrafik. Tunnelbanan är navet i Stockholms läns kollektivtrafik, 

den anses idag vara snabb, effektiv och har en kapacitet att ta många resenärer under färderna. 

Dock har det inte skett någon ny utbyggnad på ungefär tjugo år i Stockholm. I takt med att 

Stockholm växer blir konsekvenserna att tunnelbanan både kapacitetsmässigt och 

tillgänglighetsmässigt inte klarar av att möta det ökande trycket från den ökande 

befolkningen. 

Detta har medfört problem gällande bostadsbyggande. För att Stockholm ska kunna växa 

tillfredsställande ställs krav på god fungerande kollektivtrafik. Ett förslag till att tackla detta 

problem är att förlänga befintliga tunnelbanelinjer, alternativt att öka kapaciteten i systemet 

som helhet. Av denna anledning föreslog Socialdemokraterna skapandet av en helt ny 

tunnelbanelinje, den Lila linjen. Tanken är att den nya linjen ska gå i nord-sydlig riktning, de 

planerade stationerna är följande:  

Hagsätra – Älvsjö – Årstafältet – Liljeholmen – Fridhemsplan – Hagastaden – Arenastaden – 

Danderyds sjukhus (Socialdemokraterna, 2013).   

Transit Oriented Development (TOD) är en Amerikanskt koncepts som har till syfte att 

stimulera kollektivtrafiken och koppla dessa till befintlig och planerade koncentrationer av 

exploatering (Calthorpe, 1993).  TOD kretsar framförallt kring att koncentrera urban 

stadsutveckling kring kollektiva trafikknutpunkter (Curtis m.fl., 2009).  Enligt TOD är det 

viktigt att infrastruktur samordnas med bostadsbyggande och genom att tillämpa dessa teorier 

finns det många vinster att inhämta. Styrdokumentet Stockholms översiktsplan och det 

vägledande dokumentet Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) betonar 

även de att detta samband är viktigt för stadsutvecklingen. Om Lila linjen utvecklas i enlighet 

med TOD:s teorier kan många nyttor skapas där ett exempel kan vara att stimulera förtätning 

av bostadsområden längs berörda områden.  

Lila linjen är ett av flera förslag rörande spårtrafiksutbyggnad i Stockholm. I en politisk 

överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka och Värmdö 

kommun beslutades 2012 att en förstudie för tunnelbaneutbyggnad mot Nacka skulle 

genomföras. Här handlar det om en förlängning av tunnelbanans blå linje från 
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Kungsträdgården mot Nacka (SL, 2013). Ett annat förslag till tunnelbaneutbyggnad har tagits 

fram av Miljöpartiet, den Orangea linjen, vilken sträcker sig mellan Älvsjö och Universitetet 

med en förgrening västerut mot Solvalla (Miljöpartiet, 2013). Bägge dessa förslag trycker på 

hur viktig kollektivtrafiken är för att skapa förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av 

bostäder och arbetsplatser.  

1.2 Problemformulering 

I dagens planering framhävs det sällan hur viktig spårinfrastruktur är för bostadsbyggandet. 

Det har inte skett någon utbyggnad av Stockholms tunnelbanesystem på snart tjugo år vilket 

gett konsekvenser. Genom att göra en typmorfologisk analys kan olika byggnadstypers 

förutsättningar till vidare utveckling av bostadsbyggande undersökas.   

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att bidra med nya fakta om den föreslagna tunnelbanelinjen och 

undersöka stadsutvecklingspotentialen för tre utvalda områden (Hagsätra, Älvsjö och 

Årstafältet) längs den föreslagna tunnelbanelinjen och vilka av dessa som lämpar sig bäst för 

exploatering utifrån uppställda kriterier. Vi vill även med detta arbete belysa hur viktig 

spårinfrastrukturen har varit och är för bostadsbyggandet i Sverige.  

Denna uppsats tar sin ansats från Socialdemokraternas rapport Stockholm behöver en ny 

tunnelbanelinje (2013) och har sitt fokus på spårinfrastrukturens roll i samhällets urbana form. 

Arbetet ska ses som en objektiv utredning där inga politiska ställningstagande tas. Mer 

specifikt undersöks kopplingen mellan kollektivtrafikutbyggnad och bostadsbyggande i 

Stockholm. Relationen mellan dessa två kommer att genomsyra hela arbetet. Genom detta 

arbete kommer en huvudsaklig frågeställning att behandlas som har sitt fokus på 

stadsutvecklingspotentialen för områdena i fråga (den sista frågeställningen). För att skapa 

både en bakgrund och bättre förståelse för kopplingen mellan bostadsbyggande och 

kollektivtrafik har ytterligare två frågeställningar valts att arbeta utifrån. 

 

– Hur har kopplingen mellan utbyggnad av spårinfrastruktur och bostadsbyggande sett ut ur 

ett historiskt perspektiv i Stockholm? 

 

– Stockholms översiktsplan och RUFS anger ett antal utvecklingsområden för Stockholm. Är 

den föreslagna tunnelbanedragningen i linje med dessa intentioner?  

 

– Vilken stadsutvecklingspotential har de utvalda områdena längs den föreslagna 

tunnelbanelinjen och vilka områden lämpar sig bäst för exploatering utifrån våra uppställda 

kriterier? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till att undersöka tunnelbaneutbyggnad av den Lila linjen. Det 

finns i dagsläget tre tunnelbanelinjer; röd, grön och blå linje. Den föreslagna Lila 

tunnelbanelinjen kommer säkerligen att ha effekter på såväl resandemönstret som på 

bostadsbyggandet. Vi har valt att lägga fokus på bostadsbyggande i relation till 

tunnelbanelinjen och har medvetet valt att inte beröra frågor av trafikteknisk karaktär. Linjen 
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berör tre kommuner (Stockholm, Solna och Danderyd) och åtta föreslagna stationer. På grund 

av tidsåtgång, en omfattande informationssamling och den angivna ramen för ett 

examensarbete har vi valt att endast fokusera på områden som ligger inom Stockholms stad, 

för att i den fördjupade områdesanalysen inrikta oss på tre områden (Hagsätra, Älvsjö och 

Årstafältet) som berörs av tunnelbanedragningen.  

1.5 Disposition 

I introduktionskapitlet har bakgrundsfakta till linjedragningens uppkomst beskrivits och följts 

av arbetets problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsning. I kapitel två beskrivs 

den metodik som har tillämpats under arbetets gång. Kapitel tre behandlar teorier kring 

Transit Oriented Development och Stadsmorfologi. Kapitel fyra består av en historisk 

tillbakablick som visar på kopplingen mellan spårinfrastruktur och bostadsbyggande. Kapitel 

fem redovisar intentionerna kring bostadsbyggande och spårinfrastruktur i styr- och 

strategidokumenten Regionplan för Stockholm med omnejd – huvudsakligen avseende 

förortsområden från 1936, Generalplan för Stockholm 1952, Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen (RUFS) 2010 och Stockholms översiktsplan Promenadstaden 2010. 

Kapitel 6 går närmare in på Lila linjen och innehåller genomförda intervjuer.  

Kapitel sju innefattar vår områdesanalys, en översiktlig typmorfologisk analys görs först som 

behandlar berörda områden inom Stockholms stad, för att senare i kapitel åtta fokusera på den 

fördjupade områdesanalysen för de tre utvalda områdena. 

 

Figur 1: Flödesschema (Alam & Janson, 2013) 

 

Kapitel nio är ett diskussionskapitel, vi diskuterar kopplingen mellan kollektivtrafikutbyggnad 

och bostadsbyggande ur ett historiskt perspektiv, följt av en RUFS och Stockholms 

översiktsplans intentioner och hur de sammanfaller med linjens dragning. Vi diskuterar även 

utförda GIS och IDRISI Andes analyser och vilka områden som utifrån dessa lämpar sig 
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bättre för exploatering. Slutligen diskuteras Lila linjen i helhet för att sedan i kapitel tio 

summeras med slutsatser och svara på uppställda frågeställningar (figur 1). 
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2 Metod 

 

2.1 Ansats 

Ett forskningsarbete kan bedrivas på många sätt och metoderna för att närma sig sina angripa 

forskningsfrågor likaså. Val av metod beror i mångt och mycket på vad som skall undersökas. 

Groat och Wang har i sin bok Architectural research methods gjort en omfattande inventering 

av hur ett arbete bör läggas upp och hur olika forskningsmetoder kan tillämpas för att bättre 

genomföra och förstå forskning. Tillvägagångssättet i detta arbete kan sägas utgöras av en 

blandad metodikkonstruktion, där både kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt tillämpas 

för att närma oss våra på förhand uppställda forskningsfrågor. På den mest grundläggande 

nivån kan kvantitativ forskning utgöras av företeelser som kan mätas i siffror, medan 

kvalitativ forskning beror på icke numeriska belägg, antingen verbala, erfarenhetsmässiga 

eller artefaktuella. Distinktionen mellan dessa två forskningsmetoder är inte den tydligaste, 

många forskningsstudier likt denna studie tillämpar en kombination av dessa (Groat & Wang, 

2002). 

2.2 Litteratur och dokument 

Då Lila linjen är en ny föreslagen tunnelbanelinje som fortfarande är i initieringsfasen finns 

av denna andledning endast en begränsad mängd dokument tillgängliga. 

 

En del av arbetet har lagt sitt fokus på att belysa ett historiskt perspektiv som visar på 

tunnelbanans betydelse för bostadsbyggande. Den historiska delen innefattar en mängd 

dokument och böcker. Stor vikt har lagts på granskning av två dokument; Regionplan för 

Stockholm från 1936 vilket motsvarar dagens Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen (RUFS) från 2010, samt Generalplan för Stockholm från 1952 vilket är 

motsvarigheten till dagens Promenadstaden - Översiktplan för Stockholm från 2010.  

Boken I väntan på tunnelbanan av Stig Svalhammar utgör även den en grundpelare i arbetet. 

 

Med hjälp av dessa material finns det möjligheter att granska samplaneringen mellan 

bostadsutveckling och kollektivtrafikutveckling i ett historiskt perspektiv. Stockholms 

aktuella översiktsplan och Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen kommer även de 

att utgöra en viktig del av arbetet. Dokumentanalyser kommer att göras med syftet att 

undersöka ifall den föreslagna tunnelbanelinjen går i samma riktning med intentionerna i 

dessa dokument. 

En litteraturöversikt kring Transit Oriented Development (TOD) och Stadsmorfologiska 

studier har även gjorts med syftet att applicera dessa teorier kring en utbyggnad av Lila linjen.         

2.3 Intervjuer 

Studien inleddes med intervjuer och ett urval av aktörer relevanta för Lila linjen. Dessa 

genomfördes med politiker från Socialdemokraterna, Trafikförvaltningen inom Stockholms 

Lans Länsting samt på Stadsbyggnadskontoret på Stockholms stad. Trafikförvaltningen 

valdes för att Stockholms läns landsting är ansvariga för den Regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen. Av samma anledning valde vi Stadsbyggandskontoret då de är ansvariga 

för Stockholms översiktsplan. Dessa informanter har delat med sig av sina egna erfarenheter 
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och tankar kring den nya tunnelbanelinjen, uttalandena har sedan gett oss en grund att arbeta 

vidare utifrån. 

Intervjuernas omfattning var cirka 30 – 60 minuter. Vi hade förberett ett antal frågor för 

respektive individ och aktör. Allt har dokumenterats genom att ta anteckningar för att senare 

kunna ta fram relevanta uttalanden. Intervjun hade en semistrukturerad karaktär där 

förutbestämda ämnen och frågor vägledde intervjun (Brinkmann & Kvale 2009). Dessa 

följdes dock inte strikt utan fungerade mer som referensram. Frågorna behandlade framförallt 

deras generella åsikter på linjedragningen, vilka förutsättningar den skulle kunna ge för 

framtida bostadsbyggande i Stockholm och hur Lila linjen skulle kunna gynna befolkningen 

samt tillväxten i staden.  

Vi har använts oss ett snöbollsurval, det vill säga ett icke-slumpmässigt urval. Detta innebär 

att vi har utgått ifrån universitetets kontaktnät och i senare tid nått relevanta aktörer som kan 

beröras av Lila linjen. Det började med att vi av våra handledare och i vissa fall klasskamrater 

fått namn till olika företag och aktörer, som i sin tur också hänvisat oss till andra relevanta 

personer. Informanterna intervjuades både i grupp men även enskilt.   

Idag består all vetenskaplig verksamhet av generella principer och finns preciserade i 

riktlinjer. Inom kvalitativ intervjuforskning är etikprövningslagen en viktig faktor (Dalen, 

2007).  Denna lag innefattar forskning vilket avser människor och andra forskningsetiska 

principer för humaniora och samhällvetenskap. Inom etikprövningslagen berör vi i vår rapport 

krav på samtycke. Detta innebär att vi på förhand redogjort vad vår rapport handlar om innan 

intervjuerna påbörjas. Informanterna blir tilldelade information och får reda på syftet samt vad 

som ska uträttas med arbetet och vad slutsatsen förhoppningsvis kommer att leda till (ibid.). 

2.4 Fältarbete 

En stor del av det kvalitativa materialet i rapporten baseras på områdesanalyser och har gått ut 

på att besöka områden som Lila linjen berör. I enlighet med Gustavsson (2003 & 2004) har vi 

observerat och skapat data genom att både anteckna, analysera kartor och fotografera. För att 

kunna göra en utförlig områdesanalys har en typmorfologisk undersökning gjorts i enlighet 

med urbanhistorikern Philippe Panerai (Abarkan, 2013). 

2.5 Typmorfologisk analys 

För att kunna tillämpa typmorfologiska studier måste ett fältarbete utföras med syftet att 

identifiera och utförligt beskriva studieobjektet och dess delar. Identifiering och definition av 

byggnadstyper måste ske med hjälp av ett analytiskt arbete på platsen för att få grepp om 

stadsdelens karaktär. Genom att samla in ett antal karaktärer bildas en helhet som definierar 

typen av bebyggelse. Typmorfologi kan tillämpas på olika nivåer. Det är av yttersta vikt att 

undersöka hur dessa nivåer förhåller sig sinsemellan, det vill säga att göra en morfologisk 

analys. Det handlar om att förtydliga karaktäristiska drag för de olika nivåerna och jämföra 

dem. För tillämpning av typologi finns inga bestämda regler. Arkitektur och urbanhistorikern 

Philippe Panerai hävdar att den typmorfologiska analysen kan indelas i fyra faser vilka är 

följande:  
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1. Att definiera studieobjektet, detta förutsätter ett arbete i två faser, först väljs 

tillämpningsnivån ut, det kan vara delar av byggnader, kvarter, stadsdelar och mer. I den 

andra fasen ska fältet av studieobjektet begränsas.  

 

2. Att göra en preliminär klassificering, denna bör utgå från en noggrann inventering av de 

utgjorda elementen i studieobjektet. Här observeras varje element och undersöks noggrant för 

att kunna beskriva det, lyfta fram dess egenskaper och upprätta relevanta kriterier.  

 

3. Att upprätta typer, detta görs genom att lyfta upp de gemensamma dragen och gruppera 

egenskaper för att bilda typen.  

 

4. Att upprätta typologin, det är när typen sätts i ett system av förhållanden till andra typer 

som den utgör ett redskap för analys. Typologin är systemet av förhållanden, det vill säga när 

typer ställs i förhållande till varandra. En väl genomförd typologi ska uppvisa de olika 

variationerna av en typ, även likvärdigheterna och hierarkierna som bygger upp den urbana 

formen. En typologi ska tydliggöra en förståelse av det urbana mönstret och dess struktur 

(Abarkan, 2013). 

2.6 Geografiska Informationssystem (GIS)  

Det kvantitativa materialet i rapporten baseras på analyser i datorprogrammet IDRISI Andes. 

Programmen ger användaren en kraftfull uppsättning av verktyg för behandling och analys av 

geografisk information. Funktionaliteten är dock begränsad till analyser av rumslig karaktär. 

Programmen har använts till den fördjupade områdesanalysen som berör områdena Hagsätra, 

Älvsjö och Årstafältet. Vi har gjort en Multi-criteria-evaluation (MCE) och använt Map 

algebra i IDRISI Andes för att analysera potentialen för framtida utveckling, framförallt 

bostadsbyggande för dessa tre områden. 

Vi har även med hjälp av digitala kartor och fältarbete undersökt områdena och dess 

byggnadstyper för att sedan analysera områdenas lämplighet för exploatering utifrån ett antal 

uppställda kriterier. Materialet till IDRISI Andes-analysen är nedladdad data från en hemsida 

på fastighetskartor som inhämtats från Sveriges lantbruksuniversitet. 

 

Vid klassificering av bebyggelse har en typmorfologisk undersökning gjorts, skalan på 

områdena har satts till kvartersnivå och har delats in i olika byggnadstyper i enlighet med 

Stockholms byggnadsordning (1997) och Rådbergs & Fribergs bok Svenska stadstyper 

(1996). Den typmorfologiska analysen har legat som grund för fortsatt analys i GIS och 

IDRISI Andes. 

MCE är ett effektivt verktyg för analyser i GIS, då ett flertal och ibland motstridiga kriterier, 

intressen och mål berörs. Genom analysen skapas alternativ som ligger till grund för 

utvärdering och bedömning. Utgångspunkten för alla MCE- analyser är skapandet av en 

utvärderings-matris (Carver, 1991). 

Map algebra är en metod för att utföra rumsanalyser, kombinera kartor, klassa och väga de 

emot varandra. Med map algebra definieras geografiska enheter numeriskt. Detta tillåter 
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användaren att utnyttja sina data för att tillämpa algebraiska funktioner på dessa för att erhålla 

nya resultat (Esri 2013). 

Den fördjupade områdesanalysen baseras på map algebra av olika kriterier vilka viktas mot 

varandra efter deras antagna styrka. Kriterierna grundas framförallt på den typmorfologiska 

analysen, där respektive byggnadstyper har rankats på en skala från 0-100 efter dess 

lämplighet för ny exploatering. Det andra kriteriet för den fördjupade områdesanalysen är 

tillgänglighet till spårbunden kollektivtrafik, skalan för bedömning är även här 0-100. Det 

tredje kriteriet för den fördjupade områdesanalysen är områden med hög attraktivitet för 

nyexploatering, här handlar det framförallt om närheten till grönområden, även här är skalan 

0-100 (se tabell 1). 

I MCE har vi adderat de olika kriterierna med varandra (multi-criteria evaluation), för att 

sedan i IDRISI Andes summera de framställda kartorna (map algebra). Efter dessa steg 

framställs en slutgiltig karta som visar på områden lämpliga för exploatering.  

Värde Byggnadstyp Avstånd Station Avstånd Attraktiv. 

100 Öppen mark 300 Meter 50 Meter 

90 -   

80 -   

70 Verksamhetsområden 

ABC Lamellhus 

ABC Punkthus 

Miljonprogram 

 100 Meter 

60 Smalhusstad   

50 - 500 Meter 150 Meter 

40 -   

30 Villastad   

20 Nyare Stadsenklav 

Äldre Förstad 

100 Meter  

10 Institutionsområden   

0 Områden utanför   

 

Tabell 1: Antagna lämplighetsvärden av kriterierna byggnadstyp, närhet till spårbunden kollektivtrafikstation 

och närhet till attraktiva områden, på en skala mellan 0-100, där 0 betyder ingen lämplighet till utveckling, 

medan 100 betyder högsta lämplighet för utveckling (Alam & Janson, 2013) 

 

Bedömningen av kriterierna har gjorts efter analyser av kartor, fältarbete, rekommendationer i 

Stockholms byggnadsordning och egna skattningar. Kriteriet avstånd till station är ett 

attraktivitetsmått på hur långt en person kan tänka sig att gå från sin bostad till en spårbunden 

kollektivtrafikstation. Detta avstånd är satt till 500 meter efter SL rekommendationer (Riplan, 

2008). För flerbostadshus med fler än 3 våningar är dock avståndet satt till 400 meter i SL:s 

rapport, men då områdena i fråga karaktäriseras av flera sorters bebyggelse har avståndet 

medvetet modifierats till 500 meter. I GIS har sedan tre buffrar skapats kring varje 

spårbunden kollektivtrafikstation. Utöver den på 500 meter, har även två andra buffrar lagts 

till med avstånden 300 meter och 100 meter. Dessa har sedan rankats på skalan 0-100. 
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Kriteriet avstånd till attraktiva områden är även det ett attraktivitetsmått mätt i meter som 

anger vart det kan anses vara attraktivt att bygga utifrån den kommande boendes perspektiv. 

Tre buffrar har skapats med avstånden 50 meter, 100 meter och 150 meter. Dessa har även 

rankats på skalan 0-100. 

Dessa observationer och analyser utmynnar sedan i ett förslag till hur karaktären för områdena 

skulle kunna utvecklas i framtiden med Lila linjen som incitament till utveckling. 

2.7 Källkritik 

Vi har i detta arbete främst använt oss av vetenskaplig litteratur, relevanta böcker, strategi- 

och styrdokument, information från trovärdiga källor tillgängliga på Internet samt utfört 

intervjuer för att få svar på våra frågor. Dock kan informationen ifrån Internet betraktas som 

otillförlitligt, av den anledningen har vi alltid vid informationshämtning granskat material 

noggrant och letat upp vart en specifik hemsida fått tag på informationen.  

Vid intervjuerna har relevanta politiker och tjänstemän medverkat och delat med sig av sina 

synpunkter och tankar kring Lila linjen. Vi har under alla intervjuer spelat en neutral roll och 

försökt bearbeta informationen på ett sätt där vi inte tagit något ställningstagande. 
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3 Stadens form och transportsystem 

I detta kapitel beskrivs syftet till varför en stad bör utvecklas i enlighet med teorierna bakom 

TOD. Kapitlet behandlar även begreppet stadsmorfologi där historiska aspekter på 

forskningsområdet belyses samt olika tillvägagångssätt vid stadsmorfologiska studier.   

3.1 Transit Oriented Development 

TOD är en grupp amerikanska teorier som används flitigt i dagens samhällsplanering. 

Teorierna har även uppmärksammats i Europa (Stojanovski m.fl., 2013). Teorierna kring 

TOD kretsar i grund och botten kring att koncentrera urban stadsutveckling kring kollektiva 

trafikknutpunker. Detta med syftet att stimulera användandet av kollektivtrafiken, men även 

att utveckla kollektivtrafiknätet och sin tur koppla det samman med befintliga och planerade 

koncentrationer av exploatering. Tillgänglighet och hållbarhet är två nyckelord i detta 

sammanhang. TOD har syftet att öka tillgängligheten i samhället då den framförallt skapar 

alternativ till en bilberoende stad.  Färdmedelval skapas vilket är av stor vikt i dagens 

komplexa samhälle som innefattar olika livsstilar och arbetsmönster. Hållbarhet är ett begrepp 

som tar mer plats i dagens samhälle. Planerare och beslutsfattare världen över förespråkar ett 

samhälle där kollektivtrafiken främjas och där fossildrivna transporter hämmas. En tredje 

parameter som även den är viktig att nämna i detta sammanhang är TOD:s inverkan på 

livskvaliteten i det urbana livet.  TOD skapar förutsättningar för interaktion människor 

emellan och skapar en känsla av urbanitet, vilket nästintill är omöjligt i bilberoende 

stadsmiljöer (Curtis m.fl., 2009). 

Syftet med TOD summeras av Calthorpe (1993) med följande punkter: 

- Organisera tillväxt på en regional nivå med syftet att förespråka en tät och 

kollektivtrafikvänlig exploatering. 

- Lokalisera kommersiell service, bostäder, arbetsplatser, parker och andra offentliga 

platser inom gångavstånd till kollektivtrafiknoder. 

- Skapa fotgängarvänliga gatunätverk som ansluter till lokala destinationer. 

- Tillhandahålla en blandning av hustyper, urbana funktioner 

- Bevara känsliga livsmiljöer, skyddszoner och högkvalitativa landskap 

- Sätta fokus på offentliga utrymmen för byggnaders orientering och stadsdelars 

aktivitet. 

- Stimulera förtätning och ombyggnad längs kollektivtrafikstråk i existerande 

bostadsområden. 

TOD kan utvecklas i växande storstadsregion på outvecklade områden, men även på platser 

med förutsättningar för ombyggnad eller på helt ny oexploaterad mark som pekas ut som ett 

urbant tillväxtområde. Dess användning måste dock konfigureras och relatera till existerande 

omgivande områden. 

Nedan exemplifieras hur urban utveckling följandes TOD:s principer (figur 2) bör te sig i 

förhållande till policys för en kompakt stad. I policys för en kompakt stad bör förtätning ske i 

staden eller i direkt anslutning. TOD förespråkar även att det byggs i anslutning till staden 
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men vid utveckling av nya bostadsområden bör utvecklingen ske i takt med att 

kollektivtrafiken byggs ut (framförallt spårbunden) och kan nås inom gång eller cykeldistans.  

 

Figur 2: Policys för utveckling av en kompakt stad vs. policys för utveckling följandes TOD:s principer (Curtis 

m.fl., 2009) 

Newman (2009) ger sex anledningar till varför en stad bör utvecklas i enlighet med TOD:s 

teorier.  

1. TOD bidrar till att skapa välstånd i städer 

Korrelationen mellan en stads ekonomiska välstånd och stadens bilanvändning är 

väldigt låg. Statistik visar på att globala städer med en god utbyggd kollektivtrafik 

spenderar mindre på transporter än bilberoende städer. 

 

2. TOD reducerar stadens externa kostnader rörande bilanvändning 

Det har visat sig att bilberoende sliter på samhället och är kostsamt miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt. 

 

3. TOD sparar tid  

Arbetspendlare vill i regel inte spendera mer än en timma i genomsnitt i sitt resande. 

Övergången till mer hållbara transporter i enlighet med TOD kan inte ske om det 

medför att pendlare måste gå över denna gräns.  För att en stad ska bli mindre 
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bilberoende krävs det att spårtrafiken dels är snabbare än biltrafiken och att det skapas 

förutsättningar för utbyggnad av centra som kan nås av gång och cykeltrafik.  

 

4. TOD sparar mark  

En anledning till att många städer har övergått från bil- till spårtrafik är att många 

stadskärnor har överbelastats med buss- och biltrafik.  En utspridd bilberonde stad 

kräver ungefär tjugo gånger så mycket plats som enkompakt stad.  

 

5. TOD skapar platsförutsättningar för kunskaps- och servicerelaterade 

markanvändningar. 

En stark arbetsmarknad kännetecknas av ett samspel mellan kunskap, service och 

yrkesverksamma. Behovet av att mötas och interagera är därför viktig. Av den 

anledningen behövs centra som är täta, funktionsblandade och promenadvänliga.  

 

6. TOD skapar förutsättningar för investeringar i staden 

Spårtrafik är ett stelt moment i staden, detta gör den även långsiktig och medför en 

säkerhet för investerare. Till skillnad från busstrafiken som ses som ett rörligt moment 

där linjedragningar kan ändras. När vägutrymmet begränsas är förekomsten av stela 

moment såsom spårtrafik kritiska. Dessa erbjuder både en transportlösning och 

investeringsmöjlighet i exploatering.   

 

3.2 Stadsmorfologi 

Hur våra städer är uppbyggda, vilken slags bebyggelse de utgörs av och vilka grundläggande 

stadstyper som kan urskiljas är frågor som behandlas inom forskningsområdet stadsmorfologi.  

Forskningsområdet är förhållandevis ungt och är fortfarande under utveckling. Det innefattar 

flera discipliner, bland annat stadsbyggnad, arkitekturhistoria, konsthistoria, kulturgeografi 

och ekonomisk historia (Rådberg och Friberg, 1996).  

 

För att kunna kategorisera stadsbebyggelse har en metod utvecklats av Rådberg & Friberg i 

Svenska Stadstyper (1996). Metoden bygger på att stadsbebyggelse kan ses som en mosaik av 

mer eller mindre homogena bebyggelseenheter. Storleksordningen av dessa enheter motsvarar 

det som i dagligt tal kallas ett kvarter. Dessa bebyggelseenheter går att klassificera i ett antal 

olika stadstyper. Stadstyperna är olika till karaktären och skiljer sig i flera avseenden bland 

annat vad gäller hustyp, husform, hushöjd, husens läge i förhållande till gatan byggnadssätt 

och mer. Vid klassificering av stadstyperna utgår man från parametrarna: hushöjd (våningar), 

exploateringstal och andel bebyggd mark (Rådberg & Johansson, 1997). 

 

Grundläggande för typmorfologi är att man betraktar staden sammansatt av olika element, de 

grundläggande elementen i typmorfologiska stadsstudier är: 

- Gatunätet 

- Fastighetsindelningen 

- Byggnader och gårdsytor 
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Elementen är inbördes beroende och påverkar därför varandra. Kvarteren formas av gatunätet, 

medan fastigheterna innesluts av kvarteren, som innehåller byggnader och friytor. Inom 

typmorfologiska studier karakteriseras inte byggnaderna som fristående element utan hänger 

samman med omgivande gator och friytor. Byggnaderna tillsammans med gårdsytorna bildar 

ett typologiskt element. Typologiska undersökningar kan utgå ifrån funktion eller form. Vid 

kategorisering med elementens funktion som bas klassificeras byggnader efter sitt innehåll, 

det vill säga efter dess funktionella kategorier; bostadshus, postkontor, skolor, museer etc. 

Med detta synsätt antas att en byggnads utformning avspeglar dess byggnadsprogram. Denna 

kan ses som förenklad bild som innehåller flera problem. Till att börja med förutsätter den att 

en byggnad har en huvudsaklig användning, vilket i många fall inte stämmer. Funktionen för 

en byggnad kan ofta vara flera, och dessutom ändras flera gånger under byggnadens livstid. 

Det är uppenbart att en byggnads form inte enbart påverkas av den huvudsakliga funktionen, 

formen påverkas av byggnadens läge, omgivning och tidsanda.  

Bebyggelsetopologier bör av den anledningen först och främst baseras på formegenskaper. 

Det typmorfologiska arbetssättet är välmotiverat när det gäller att beskriva stadskvarter, då 

formen på kvarter, gator och tomter består under en väldigt lång tid, medan innehållet och 

dess funktion förändras betydligt hastigare. Vid bostadsbebyggelse och dess många former är 

det tydligt att andra faktorer förutom de funktionella har varit formbildande, faktorer såsom 

tomtpriser och exploateringsgrad. Historiska förutsättningar har även de gett upphov till olika 

bebyggelseformer, ur dessa framträder konturerna av en typologi, vilket illustreras i figur 3. I 

arbetet att ta fram en typologi för ett område är första steget att identifiera de historiska 

brytpunkterna. Dessa kan vara allt från introduktionen av nya stadsplaner till nya 

exploateringsförutsättningar (Rådberg & Friberg, 1996). 

 

 

Figur 3: Bebyggelseformer (Abarkan, 2013) 

 

Begreppet typologi inom studier för arkitektur och stadsplanering hänger samman med 

utvecklingen av naturvetenskapen under upplysningstiden. Förutom att begreppet klargör 

historiska skeenden förklarar den även utvecklingar, förändringar och mutationer. Detta för att 

upplysa om diverse principer, karaktärer och egenskaper som kan användas i nya projekt 

inom arkitektur- och stadsplaneringsforskning. En grundhypotes för att nå målen framställd 

av typlogistudier, är att sätta den i sin fysiska kontext vilket präglas av historiska, sociala, 

ekonomiska och topografiska faktorer. Typmorfologi handlar om ett förhållande mellan typer, 
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alltså enskilda element som har en helhet, med andra ord en urban form. Det är ett förhållande 

mellan typ och urban form och handlar inte om ett kausalt förhållande (Abarkan, 2013). 

 

Sedan mitten av 1700 – talet har tre typologier växt fram och relateras till tre 

utvecklingsepoker. En första typologi omfattar traditionella, förebildliga och normativa stads- 

och byggnadstyper; en andra typologi avser industrialismens framväxt och nyskapande av 

typifierade element samt en tredje typologi där typen används som redskap i analytiska 

sammanhang, vilket växte fram vid slutet på 1950- och början på 1960-talet i Italien (ibid.).  

 

Fokus läggs dock på en tredje typologi då den är mest relevant för detta arbete. Den tredje 

typologin kritiserar den produktivistiska ideologin samt dess plattform och är en reaktion mot 

modernismen. Denna reaktion vänder sig tillbaks till arkitekturens innersta väsen och till 

skapandet och mer formella grunder. Under 1960 talet gjordes försök i Frankrike för att 

presentera alternativa husformer och stadsmönster, men idéerna fastnade i funktionalismens 

formspråk och gav inga riktiga alternativ att sträva efter. I Italien kom däremot ett par 

italienska arkitekter och lärare vid institutionen för arkitektur i Venedig att sätta en ny prägel 

på arkitekturens förhållande till staden. Institutionen leddes av Servio Muratori. Han lyfte 

fram två viktiga förutsättningar inom typologin. Den första att betrakta arkitekturfrågor i ett 

större sammanhang och inkludera stadsnivån. Den andra att sammanföra teori och praktik där 

övergången mellan kunskap till handling ses som en logisk kontinuitet (ibid.). 

 

Murotori definierade typologin på ett sätt som senare utvecklades av flera av hans 

efterträdare, vilket inte endast riktade sig in på byggnader, utan även murar, gårdar, gator och 

mer. Staden ses i ett holistiskt sammanhang och bildar helheter vilket klassificeras i 

förhållande till respektive historisk urban form. Denna helhet som typologin betraktar 

karaktäriseras genom en urban struktur och som ett system av bestämda anordningar av 

byggnader, rum och arkitektoniska element. Istället för att tänka på att typologi bara 

behandlade byggnaden som ett isolerat objekt blev syftet istället till nytta av typologin att 

identifiera ”arketyper” och använda det som ett redskap för att göra konkreta analyser av 

urbana strukturer (ibid.).  

Genom denna uppfattning kom begreppet typ att tillämpas på flera nivåer:  

1. på byggnadsnivån – byggnaden karaktäriseras i bestämda förhållanden och angränsar 

till stadsrum såsom gator och torg.  

2. på ett begränsat stadsområde (exempelvis en stadsdel eller distrikt), som genom dess 

utformning, tillkomst och lokalisering i staden kan karaktäriseras utifrån de offentliga 

rummens funktioner, lokalisering och förhållanden till angränsande rum och 

byggnader, bebyggelsens täthet och utveckling, samt jämförande av olika 

stadsområden med varandra (ibid.). 

En tillämpning av typlogin kan ske genom ett fältarbete i syfte att identifiera och tydligt 

beskriva studieobjektet och dess förordnade delar. Identifiering och definitionen på stadstyper 

måste göras efter ett analytiskt arbete på platsen för att få grepp om stadsdelens arkitektoniska 

och urbana karaktäristika. Här ingår också att undersöka byggnaders förhållande till andra 



21 
 

närliggande typer, se skillnader och urskilja dessa i historiska, ekonomiska och sociala 

sammanhang samt studera utvecklingar och förändringar genom tid. En typologi kan 

appliceras på flera olika nivåer, det viktigaste är att undersöka hur dessa nivåer förhåller sig 

till varandra (ibid.).  

Med andra ord handlar en typmorfologisk analys i detta arbete om att förtydliga 

karaktäristiska drag för varje nivå (läs kapitel 2 för en mer detaljerad beskrivning), vilket i 

detta fall blir byggnadstyper och jämföra dessa med varandra. Det finns dock inga fasta 

bestämda regler eller mallar för tillämpning av en typologi (ibid.).  
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4 En historisk tillbakablick ur ett Stockholmsperspektiv 

4.1 Bostadsbyggande och ett utbyggt kollektivtrafiksystem 

Syftet med städer har genom tiderna varit att koncentrera människor och verksamheter på en 

begränsad yta och därigenom skapa närhet och möjlighet till utbyte av ekonomiska, kulturella 

och administrativa kontakter. Det som avgör ett storstadsområdes expansion beror till stor del 

på, förutom de ovannämnda faktorerna, även planeringen av transportförsörjningen. Beroende 

på hur trafikutformningen planeras kan staden utvecklas på olika sätt. Ett stadslandskap som 

är tätt bebyggt blir lättare att försörja med kollektivtrafik, medan ett glest bebyggt landskap, 

även känt som urban sprawl blir svårare att försörja (Svalhammar, 2007). Urban sprawl är ett 

fenomen som kan ses i många storstadsregioner under senare decennium. Med detta menas att 

stadslandskapet har blivit mera utspritt och mindre koncentrerat, denna nodala förändring har 

busstrafiken och privatbilismen i mångt och mycket bidragit till (ibid.). 

Ur ett historiskt perspektiv i Stockholmsregionen kan en stark koppling mellan 

kollektivtrafiksutbyggnad och bostadsbebyggelse ses. Järnvägens ursprungliga huvudlinjer 

byggdes ut på 1860-talet efter regionala krav på att förbättra transportbehov. Dessa gav 

förutsättningar till de tidiga förortsexploateringarna runt innerstaden. Dessa nykomna 

förortsetableringar växte upp kring stambanornas stationer med syftet att agera som 

säkerhetsventiler till en överhettad bostadsmarknad i centrala Stockholm.  Järnvägarna 

skapade en karaktäristik linjepunktstruktur med bebyggelse i och runt stationerna. Till en 

början skedde denna exploatering av bostäder relativt spontant med Liljeholmen och 

Hagalund som exempel. En av de första planerade förortsetableringarna i Stockholmsregionen 

var Sundbyberg. Denna etablering är ett tydligt exempel på industriell stadsframväxt av ett 

förortsområde som växt fram i anslutning till järnvägslinjen. I flera fall av förortsbildningar 

genom historien kan ett aktivt samspel ses mellan markexploatering till förmån för 

bostadsbyggande och utbyggnad av transportinfrastruktur, där bägge delar har skapat 

förutsättningar för varandra. Lokalbanor såsom Djursholmsbanan och Saltsjöbanan bidrog 

även de till att tidiga förortssamhällen som bildades utöver de ursprungligen tänkta. Spårvägar 

av denna typ gav förutsättningar för en relativt sammanhängande bebyggelse utmed 

transportkorridorerna, där lokala järnvägar ofta tillkom i samma veva som mark exploaterades 

i periferin av storstaden. Bebyggelsestrukturen kom att utvecklas från att växa koncentriskt till 

att växa ut ur huvudstadens mitt efter transportinfrastrukturens linjepunkt- struktur (ibid.).  

Ett viktigt genombrott inom transportområdet kom i takt med bilismen, denna tog fart efter 

första världskriget och kom att bli avgörande för kommande bebyggelseutveckling under 

1920-talet. Till skillnad från spårtrafiken var inte biltrafiken bunden till särskilda korridorer. 

Tidigare obebyggd mark kunde nu lättare exploateras till förmån för bostäder och industrier. 

Baksidan med denna revolution var dock att den krävde allt större plats i det gemensamma 

gatuutrymmet i tätorterna (ibid.). 

För att möta den ökade inflyttningen och befolkningstrycket i Stockholm under tidigt 1900-tal 

behövde staden tillgodose invånarna med nya moderna lägenheter. Under 1930-talet 

påbörjades ett systematiskt byggande av bostäder framförallt flerbostadshus i huvudstadens 
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närförorter. Bebyggelsen tog referenser av funktionalismens ideal med smal- och punkthus. 

Dessa nya förortsområden förseddes till en början av spårvägs- och busslinjer (ibid.). 

I takt med att tunnelbanan byggdes under 50-talet så skapades stora förutsättningar till 

bostadsbyggande. En ny epok inleddes under denna tid med ABC-städerna. Dessa 

förortsbebyggelser var till ytan relativt stora och hade som mål att innefatta arbetsplatser, 

bostadsområden och centrumanläggningar. Tanken var att befolkningen skulle bo, arbeta och 

verka i ett och samma område. ABC-staden skulle bli invånarens egna lilla samhälle där alla 

behov skulle kunna tillgodoses. Dessa storskaliga projekt förbands till centrala Stockholm 

med tunnelbanelinjer. Tunnelbaneutbyggnaden och planeringen av dessa storskaliga områden 

gick hand i hand. Detta planeringsideal blev högt uppmärksammat världen över med projekt 

som Vällingby och Farsta som förebilder för den svenska välfärdsstaten (ibid.). 

Pressen på storstadsområdena var i 1960-talets början stor och bostadsbristen var påtaglig och 

ett stort samhällsproblem. Detta problem skulle tacklas med ett storskaligt och industriellt 

bostadsbyggande, även känt som miljonprogrammet. Detta program skulle lösa bostadsbristen 

och innebar en omfattande politisk och industriell kraftsamling. Under en tioårsperiod 1965-

1974 skulle en miljon bostäder byggas i landet, de flesta skulle byggas i storstadsregionerna 

och de allra flesta i Stockholmsområdet. Med det massiva bostadsbyggandet som grund och 

prognoser om den framtida befolkningsutvecklingen i Storstockholm gavs indikationer på att 

allt fler människor skulle bo i ytterkanterna av Stockholm eller i förorter. Detta krävde en 

samordning av regionala frågor, framförallt av kollektivtrafiken (ibid.). 

4.2 Tunnelbana och en samordning med bostadsbyggande 

Det huvudsakliga skälet för Stockholm att bygga tunnelbana under denna tid var att den var 

nödvändig för att skapa möjligheter för fortsatt bostadsbyggande i ytterområdena. Då husen 

till en början huvudsakligen bestod av enfamiljshus fungerade busstrafik och spårvägstrafik 

tillfredställande, men i takt med att flerfamiljshusen på allvar började byggas utanför tullarna 

och då innerstaden var fullbyggd, skedde en lavinartad förändring av trafikbehoven 

(Sidenbladh, 1981). 

Betydande ansträngningar gjordes för att samplanera bostadsbebyggelse med byggandet av 

anläggningar för kollektivtrafik. Intima samarbeten mellan förvaltningar och Spårvägen 

gjordes för att uträtta en tidsplan för de närmsta fyra åren. Detta motsvarade den tid från att ett 

beslutat tagits att planlägga en stadsdel med bostäder till dess att första inflyttningen skett, och 

vid denna tid måste trafikapparaten fungera. Första banan började byggas 1945 och kunde 

invigas färdig 1957. Den andra banan beslöts bygga 1956 och tåg rullade hela vägen till 

Ropsten 1967. Generalplan för Tensta och Rinkeby som kopplades till det tredje 

tunnelbanesystemet godkändes 1964 och öppnades upp till Hjulsta 1975. Det var alltså endast 

möjligt att öppna upp trafik på en tunnelbana samtidigt med inflyttningen till en ny stadsdel, 

om det fanns en redan existerade bana att förlänga. De första stadsdelarna vid en helt ny bana 

var tvungna att vänta åtskilliga år och var tvungna att betjänas med buss under denna tid 

(ibid.). 
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Det första tunnelbanesystemet färdigställdes alltså under 1950-talet i olika etapper, det andra 

systemet under 1960-talet. Det tredje systemet byggdes ut under 70-talet och sista grenen 

färdigställdes 1985. Dessa kännetecknas idag som röd, grön respektive blå linje (figur 4). 

Tunnelbanan blev huvudsystem i kollektivtrafiken inom Stockholms stads domän, vilket 

tillsammans med busstrafiken skulle ersätta andra trafikslag och kom att utgöra stommen i 

kollektivtrafiken i staden (ibid.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figur 4: Stockholms tunnelbanesystem (SL, 2009) 

Utbyggnaden av spårbunden kollektivtrafik i senare tid såsom tunnelbanelinjer och 

snabbspårvägar visar på samma mönster som vid de tidigare etablerade samhällena kring 

järnvägsstationer, en relativt tät bebyggelsekoncentration i förhållande till stationstätheten. 

Figur 5 visar Stockholms bebyggelsestruktur 1945- 2004. Tillväxten av Stockholm har till 

stor del skett längs de spårbundna radiella kommunikationsstråken. Under senare tid har dock 

den bebyggda arealen inte vuxit lika snabbt som befolkningstillväxten (RUFS, 2010). 

Fingerstrukturen som tunnelbanelinjerna gav upphov till har i viss mån blivit mera diffus med 

busstrafikens linjestruktur med tätare hållplatser och framförallt genom privatbilismen (ibid.). 
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Figur 5: Stockholms bebyggelsestruktur 1945- 2004 (RUFS, 2010) 

Sammanfattningsvis har de senare tillkomna transport och trafiksystemen under 1900 talets 

gång varit variationer på tidigare teman.  Ur motorismen föddes busstrafiken som hade sitt 

intåg och sin utbredning under 1920-talet. Detta trafikslag spåddes en ljus framtid och sågs 

som ersättare till spårvägstrafiken. Spårvägstrafiken planerades en successiv utveckling fram 

till 1930-talet varefter busstrafikens linjenät tog över trafiken. Ur järnvägen och 

spårvägstrafiken föddes tunnelbanan. Drivkraften bakom detta byggande låg i behovet av 

snabba, effektiva och mindre ytkrävande transportsystem i tätt befolkade urbana miljöer 

(ibid.). (Figur 6). 

 

 

 

 

 

  

  

              Figur 6: Transportsystemets utveckling (Svalhammar, 2008) 
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5 Styr- och strategiska dokument för Stockholm, då och nu 

 

I detta kapitel analyseras styr- och strategiska dokument för Stockholms utveckling bak i tiden 

rörande kollektivtrafik och bostadsbyggande. Dokumentet Regionplan för Stockholm med 

omnejd – huvudsakligen avseende förortsområdet från 1936 har valts ut för analys 

tillsammans med dagens motsvarande version Regionalutvecklingsplan för 

Stockholmregionen (RUFS) från 2010. Detsamma har gjorts för Generalplan för Stockholm 

1952 och dagens motsvarighet Promenadstaden - Översiktplan för Stockholm från 2010. 

5.1 Regionplan för Stockholm från 1936 

 

5.1.1 Förortsbanor – Betydelse och förutsättningar 

Förortsbana, stadsbana och lokalbana är tre begrepp som användes flitigt i den tidigare 

regionplanen för Stockholm. Detta var linjer som hade relativt höga hastigheter med stora 

tågenheter och ur trafiksäkerhetshänsyn indelade i blocksträckor. Med förortsbana menades 

trafik som gick mellan en stad och dess förorter, stadsbana var trafik mellan de olika 

stadsdelarna (ofta underjordisk och vad som idag kallas tunnelbana). Trafikkommittén 1930 

använde ordet lokalbana vilket var en samlad benämning för stadsbanor och förortsbanor. 

Med lokalbana menades det banor som gick under tunnel i Stockholms centrala delar och i 

förorterna på markytan. Fjärrbana är ett annat begrepp i detta sammanhang. Med detta menas 

en järnväg på en egen banvall, avsedd ursprungligen för trafik på längre avstånd. Fjärrbanor 

används dock i regel som lokalbanor på sträckor nära större städer (Regionplan, 1936). 

Förortsbanors betydelse för samfärd sågs på ett annorlunda sätt efter motorfordonens snabba 

utveckling. Den stora trafikbelastningen av fordon av olika slag under 30-talet skapade en 

nedsatt framkomlighet på gatorna i Stockholms centrala delar, där flera av Stockholms 

arbetande förortsbor dagligen färdades. Detta skapade redan då utmaningar för framtiden och 

problemen skulle stiga och sprida sig till större delar av den så kallade stenstaden. Detta 

försvårade framkomligheten för busslinjerna från förorterna in till de centrala delarna av 

Stockholm. Av den anledningen utvecklades förortsbanorna i centrala Stockholm, vilka 

förlades i tunnel eller skilt med gatutrafiken. Förortsbanorna skulle bilda ett förstklassigt 

trafikmedel, med vilket förortsbon på kort tid bekvämt och utan omstigning skulle nå stora 

områden av Stockholms centrala delar (Regionplan, 1936). 

Kostnaden för lokalbanor och förortsbanorna och dess anslutning till lokalbanenätet var 

väldigt hög och skapade därför en försiktighet vid planeringen av nya förortsbanor. Banorna 

skulle endast komma ifråga där de naturliga förutsättningarna beträffande banorna och 

anslutningen till blivande lokalbanenät var gynnsamma. Ett krav var att banorna skulle 

uppdagas där det fanns en relativ tät bebyggelse och där en stor trafik kunde komma att väntas 

inom respektive banas trafikområde (ibid). 

5.1.2 Utformning av stads- och byggnadsplaner med hänsyn till trafikmedel på spår 

Redan under 30-talet hade all planering som innefattade upprättande av stads- och 

byggnadsplaner försökt nå ett gott resultat ur både trafikteknisk- och bostadssynpunkt. 

Planeringen krävde att fokusera på de mest stela elementen för att gradvis gå över till de 
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mindre stela, de skulle underordna sig de förra. Stela element i stads- och byggnadsplaner 

kunde utgöras av fjärrbanor (och hamnläggningar) på grund av de tekniska kraven.  Här 

handlade det om allt ifrån linjeföringen, kurvor med stora radier och lutningar samt 

korsningar som hamnade i konflikt med andra trafikleder. 

Även en förortsbana räknades som ett stelt moment i en stads- och byggnadsplan. 

Plankorsningen mellan en förortsbana och väg skulle helst inte förekomma, i varje fall skulle 

detta helst undvikas då förortsbanor bör vara separata. Läget kring hållplatserna spelade en 

väldigt stor roll i förhållande till bebyggelsen. Om en bana tvingades till kompromisser med 

många plankorsningar längs med vägar räknades detta som en dålig linjeföring. 

Tåghastigheten nedsattes då och driften skulle fördyras och ändamålet med banan förfelades. 

Det var av stort vikt att förortsbanor drogs genom områden med god tillgång på lämplig 

byggnadsmark, så att banans hela potential gällande trafikområden kunde bli bebyggda och 

banan tillföras stor trafik. Det stela stadsplanemomentet (vilket en modern förortsbana kunde 

ses som), gjorde det nödvändigt att stadsplanen redan från början rättades efter banan. Detta 

med hänsyn till stationer och vägkorsningar. Det handlade om att först planera banan och 

därefter samhället och inte tvärtom (Regionplan, 1936).     

5.2 Generalplan för Stockholm 1952 

 

5.2.1. Nya bostadsområden och planering av förortsbana 

Projekteringen av förortsbanor med utveckling av bostadsområden utefter dessa hade i allt 

växande grad kommit att sikta in sig på att lokalisera största möjliga mängd bostäder intill 

stationerna.  Allt större vikt hade vid denna tid lagts på att finna linjesträckningar och 

stationslägen där största möjliga mängd av influensområdet kunde utnyttjas för 

bostadsbebyggelse. Detta medförde att nya stationer kunde betjäna en allt större befolkning än 

den från början planerade. Detta medförde även bättre förutsättningar för att vid dessa 

stationer bygga ut utbudet av ett kommersiellt och kulturellt centrum. De kommande 

planlagda områdena kunde därigenom så småningom i allt större grad bli självförsörjande 

(Generalplan 1952). 

Ur transportekonomisk synpunkt handlade det om att utnyttja spårtrafikmedel i största möjliga 

utsträckning, detta gällde såväl järnvägar som förortsbanor. En resa på 15 kilometer med 

förortsbana kostade ungefär lika mycket som 9 kilometer med buss. Av den anledningen var 

det lämpligt att på dessa avstånd från innerstaden förlänga banorna till nya exploateringsbara 

områden istället för att exploatera bussbetjänade områden utanför spårtrafikens 

influensområde (ibid.). I Generalplanen förutses en intensiv framtida exploatering med 

hyreshus inom den största delen av banornas influensområden (Det Framtida Stockholm, 

1945). 
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5.3 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS, 2010) 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen även kallat RUFS är ett samlat och 

övergripande mål och strategidokument för Stockholms län för utvecklingsfrågor och 

geografiska aspekter. RUFS är ett långsiktigt underlag för kommande program och åtgärder 

vilket ska ligga till grund för det regionala utvecklingsarbetet för länet (Länsstyrelsen, 2013). 

I RUFS 2010 finns sex strategier för Stockholmsregionen. Dessa strategier ska ge en 

vägledning för hur regionen ska hantera framtida utmaningar. Målet är att bli Europas mest 

attraktiva storstadsregion. Till varje strategi har det formulerats planeringsmål och åtaganden 

som kan fungera som styrmedel för framtiden och en hjälp för uppföljning av framtida planer. 

De sex strategierna är följande: Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, 

transporterna och bostadssektorn, utveckla idéer och förnyelseförmåga, säkra värden för 

framtida behov, utveckla en flerkärnig och tät region, stärka sammanhållningen och frigör 

livschanser (RUFS, 2010).   

5.3.1 Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom transport- och bostadssektorn 

Denna strategi innebär dels att förvalta och utveckla de befintliga resurserna inom 

bostadsförsörjningen och transportsystemet. Befolkningen har ökat markant, vilket lett till att 

dessa faktorer inte hållit ett jämnt steg.  

Det är inom bostadssektorn viktigt att 

regionen kan erbjuda attraktiva 

boendealternativ med ett varierat utbud av 

bostäder med trygg miljö och anpassning 

till olika grupper. Områden bör göras mer 

attraktiva bland annat genom att nya 

bostäder byggs (ibid.).    

Transportsystemet ska bli mer 

resurseffektivt där kopplingar mellan olika 

transportslag sker. Det handlar om att 

finansiera och organisera omfattande 

investeringar i ökad kapacitet och kvalitet i 

transportsystemet.  Möjligheter ska finnas 

för att driva teknikutvecklingen framåt i 

samband med mer energieffektiva bostäder 

och transporter. Stockholmsregionen har 

landets högsta kollektivtrafikandel där mer 

än hälften av Sveriges samtliga 

kollektivtrafikresor görs inom länet. Allt 

fler reser kollektivt och den dominerade 

faktorn är befolkningsökningen (ibid.).  

 
Figur 7: Övergripande rumslig struktur (RUFS, 2010) 
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5.3.2 Övergripande rumslig struktur    
Denna plankarta redovisar översiktliga regionala prioriteringar mellan olika markanspråk, 

vilket fungerar som underlag för kommande avvägningar inom planering och beslut hos olika 

aktörer (ibid.). (Figur 7). 

Befolkningsökningen ställer krav på överlagda beslut för hur framtida mark- och 

vattenområden långsiktigt ska nyttjas. Den rumsliga inriktningen ska stödja vision, mål och 

strategier och bygger på ett antal planeringsprinciper, vilka är följande: 

• en sammanhållen och vidgad region 

• en resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik 

• en tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden 

• en sammanhängande grönstruktur och tvärförbindelser i transportsystemet 

• en robust vattenmiljö i en växande region (ibid.). 

 

5.3.3 En resurseffektiv 

bebyggelsestruktur som är 

tillgänglig med kollektivtrafik 

Bebyggelsestrukturen bör i 

samband med kollektivtrafiken 

utvecklas till täta stadsmiljöer och 

göras mer tillgänglig, där de 

tekniska försörjningssystemen görs 

mer robusta och effektiva. 

Prioriteringen ligger att 

bebyggelsen utvecklas i samband 

med befintlig stadsbygd, 

kollektivtrafiken i det här fallet bör 

samspela med denna utveckling 

och inriktas på att tillgodose olika 

typer av resor vare sig det handlar 

om resor för nöje, arbete eller 

utbildning (RUFS, 2010). 

 

Figur 8: En resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik (RUFS, 2010) 

En konkurrenskraftig kollektivtrafik som är i enlighet med en mer resurseffektiv 

bebyggelsestruktur förbättrar och stödjer en stadsmässig utveckling. Detta bidrar till att 

motverka en utspridning av bebyggelsen. Bebyggelsestrukturen visar den sammanlagda 

utvecklingen av bebyggda områden och hur bebyggelsen ska utvecklas i framtiden. Enligt 

RUFS ska utvecklingen följa planeringsprinciperna, det vill säga ”en resurseffektiv 

bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik” (ibid.). (Figur 8). 
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5.3.4 Utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen 

Bland strategierna anges även framtida utveckling av boende, verksamheter och funktioner 

vilka bör koncentreras genom en flerkärning och tät region.  Det pågående arbetet att utveckla 

en flerkärning och tät bebyggelsestruktur måste fortsätta då en flerkärning struktur skapar 

förutsättningar för resurseffektivitet, tillgänglighet och dynamik. Stockholmsregionen har i 

mångt och mycket en starkt enkärning struktur och behöver bli flerkärning. Utvecklingen i 

yttre stadskärnor har som uppgift att motverka att bebyggelse och verksamheter sprids ut. Vid 

knutpunkter i trafiksystemet bör mark utnyttjas effektivt, detta främjar både stadskvaliteter 

såsom stadsliv och skapar mötesplatser. Även regionala stadskärnor bör fortsätta att utvecklas.  

Den regionala utvecklingsplanen redovisar åtta yttre regionala stadskärnor utöver den centrala 

regionkärnan, vilka är följande: Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Arlanda-

Märsta, Täby-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum samt 

Södertälje (ibid.).  

 

 

Figur 9: Utsnitt av Plankartan för Stockholms län 2030 (RUFS, 2010) 

I RUFS har en plankarta för Stockholms län tagits fram rörande Stockholms utveckling fram 

till 2030 (figur 9). Planen redovisar regionala prioriteringar mellan olika intressen, bland 

annat hur bebyggelse och anläggningar bör lokaliseras. Områdena har olika förutsättningar 

och måste i framtiden utvecklas. Plankartan redovisar vilken regional funktion områdena i 

fråga har och hur den regionala funktionen ska tillgodoses (ibid.).   
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Regionala stadskärnor representerar både centrala och yttre stadskärnor. Utvecklingen i den 

centrala regionkärnan betyder mycket för konkurrensförmågan. De yttre stadskärnorna har 

hög regional tillgänglighet och fungerar som knutpunkter i transportsystemet. De ska 

dessutom avlasta den centrala regionkärnan och fungera som attraktiva lokaliseringsplatser. 

Detta ger goda möjligheter till mer resurseffektiva infrastrukturlösningar och motverkar att 

verksamheter samt bostäder sprids ut. Den centrala regionkärnan bör utvecklas och satsa på 

mer innovativa och täta miljöer. De yttre stadskärnorna bör komplettera den centrala 

regionkärnan och stimulera sin stadsutveckling. Det befintliga kollektivtrafiksystemet ska 

värnas och marken kring stationerna användas för stadsbebyggelse med en hög täthet.  Det 

ska vara en mångsidig stadsmiljö med verksamheter, bostäder, service och handel (ibid.).   

 

 

 

Detta är områden med hög regional tillgänglighet och med utvecklingspotential vilket 

omfattar stråk och områden. Invånaren kan nå dessa områden med buss, cykel eller till fots 

inom cirka 1200 meter från stationer i spårsystemen eller från större bussterminaler. Dock 

varierar tillgängligheten mellan kommunerna och är vanligtvis större i de centrala delarna och 

lägre längre ut. Detta kan motivera till en högre bebyggelsetäthet i de centrala delarna av 

regionen. Majoriteten av nya bostäder och lokaler bör byggas i dessa områden och 

stadsutvecklingen ska stimuleras vilket gör stadsbygden mer sammanhängande och tät genom 

att ha blandade funktioner och diverse urbana kvaliteter för olika grupper. De kollektiva 

tvärförbindelserna bör vara goda till de regionala stadskärnorna (ibid.).   

  

Övrig regional stadsbygd är områden inom tätorter, men som har lägre tillgänglighet till 

kollektivtrafik. Det gäller både större och mindre tätorter som är anslutna till stadsbygd med 

utvecklingspotential och lokala centrum. Till övrig stadsbygd finns perifera stationslägen och 

fritidsområden tillgängliga som senare bedöms bli omvandlade till året runt bostäder under 

planperioden. Dessa områden bidrar till bostadsförsörjningen genom varierande miljöer 

samtidigt som de tillgodoser behovet av mark och mindre kontaktintensiva aktiviteter. Dessa 

områden prioriteras inte som regionala utgångspunkter, dock kan vissa områden ha en fortsatt 

bebyggelseutveckling. Nya bebyggda områden som tillkommer bör utgöra en mindre del av 

regionens samlade bebyggelsetillskott. Dessa bör lokaliseras i direkt anknytning till befintliga 

tätorter. På det här viset finns möjligheten till att utnyttja eller utveckla gemensamma 

anläggningar för både vatten och avlopp. De nya bebyggelserna bör byggas tätt och ge 

förutsättningar för kollektivtrafikförsörjningen samt en mer effektiv energiförsörjning. 

Dessutom ska dessa planeras som permanentbebyggelse och placeras ut efter de nämnda 

förutsättningarna (ibid.).   
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5.4 Promenadstaden - Översiktplan för Stockholm (2010) 

Översiktplanen blev antagen av kommunfullmäktige den 15:e mars 2010 och är vägledande 

för mark- och vattenanvändningen i Stockholm. Den fungerar dessutom som ett 

strategidokument för staden och pekar ut viktiga stadsutvecklingsstrategier för en hållbar 

tillväxt med målet att nå stadens långsiktiga mål i Vision 2030. Visionen att vara en stad i 

världsklass (Promenadstaden, 2010).  

5.4.1 Bostadsförsörjning i en växande stad 

Under de senaste åren har produktionen av bostäder i Stockholms stad ökat kraftigt under 

perioden 2000 – 2008 tillkom över 30 000 nya bostäder. Hälften av de nya bostäderna är 

bostadsrätter, 4 procent småhus och 46 procent hyresrätter inklusive specialbostäder vilket 

innefattar studentbostäder och äldreboenden. Hyresrätterna är i klar majoritet, men det finns 

stora skillnader inom staden och i vissa stadsdelar är utbudet av bostäder ensidigt (ibid.).   

Trots senaste årens utbyggnad så råder idag stor bostadsbrist, särskilt för hushåll med 

begränsad ekonomi och av bostäder i attraktiva lägen. Idag står över 100 000 invånare i 

Stockholms stad i bostadsförmedlingens kö, med den ökande befolkningen innebär det en 

fortsatt hög efterfrågan på bostäder. Behovet av nya bostäder till 2030 uppgår enligt 

prognoser till cirka 70 000. Staden har en hög ambitionsnivå när det gäller stadsmiljön i såväl 

nya som gamla bostadsområden. Målet är att skapa förutsättningar för blandade och levande 

områden med såväl bostäder och arbetsplatsen som lokaler för kommersiell och offentlig 

service (ibid.).  

5.4.2 Ett modernt transportsystem och hållbart resande 

Kollektivtrafiken i Stockholm är väl utbyggd och andelen resenärer är hög i en internationell 

jämförelse. Dessutom har den en överlägsen transporteffektivitet, exempelvis kan ett enda 

tunnelbanespår transportera lika mycket människor per tidsenhet som 16 – 18 körfält på en 

väg. Andelen resenärer bör dock öka ifall målen om hållbart resande ska nås.  

Översiktsplanen redovisar en omfattande och långsiktig utbyggnad av den spårbundna 

trafiken. Då bebyggelsestrukturen är avgörande för kollektivtrafikens attraktionskraft gäller 

det att ha den som utgångspunkt i planeringens tidiga skeden. Staden bör dessutom verka och 

ha en aktiv roll för samarbete mellan regionens aktörer för en långsiktig satsning på 

kollektivtrafik (ibid.).   

Utbyggnaden av infrastrukturen i Stockholm har som tidigare nämnts i många avseenden 

styrts av 1900-talets bebyggelseutveckling, speciellt de spårbundna kommunikationerna. 

Spårtrafiken, framförallt tunnelbanan, fungerar i stora delar av ytterstaden som stommen i 

stadsstrukturen. Stockholm har en hög andel kollektivresenärer och en av förklaringarna är 

den goda tillgängligheten till och från innerstaden från stadens många förorter(ibid.).   

Idag är ambitionen med dagens översiktsplan att lägga till ett modernt stadsmönster till 

efterkrigstidens Stockholm då staden växer och befolkningens behov förändras.  Bristfälliga 

tvärförbindelser och svaga fysiska kopplingar måste förbättras för att underlätta människors 

rörelsemönster och även integrationen områden emellan (ibid.).   
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5.4.3 Stadsdelar med olika intensitet 

Stockholm är i jämförelse med andra storstäder glest byggt, exploateringstalen är som högst i 

innerstadens täta bebyggelse tillsammans med andra delar i den centrala regionen och i Kista. 

Utöver dessa finns det även andra täta områden i regionen, exempelvis Vällingby och 

Skärholmen, men här handlar det endast om avgränsade delar av dessa förorter. Det finns en 

betydande förtätningspotential i stora delar av Stockholm, en ökad täthet skapar 

förutsättningar och bidrar till en mer levande miljö (ibid.). (Se figur 10 för områdestätheten i 

Stockholm). 

 

 

 

 

 

Figur 10: Täthet i Stockholm. Kartan visar 

områdestäthet, där exploateringstal redovisas i 10 

hektar stora rutor. Rött innebär ett exploateringstal 

över 1, gult kring 0,5 och blått under 0,1 (Stockholms 

översiktsplan) 

  

Fördelningen mellan bostäder och arbetsplatser skiljer ut sig inom de centrala delarna av 

regionen. I övriga stadsdelar dominerar bostäder med undantag av renodlade 

verksamhetsområden och grönområden. Detta har sin grund i tidigare stadsplaneringsideal där 

funktioner separerades från varandra.  Ett levande och tryggt stadsliv hänger samman med 

den offentliga miljön, med andra ord hur befolkningen rör sig i staden och där ett samspel 

mellan olika funktioner sker i ett mer lokalt perspektiv (ibid.).   

5.4.4 Satsa på attraktiva tyngdpunkter 

I översiktsplanen redovisas ett antal tyngdpunkter utanför de centrala delarna av staden som 

alla har utvecklingspotential. Områden är olika till karaktären och har skilda utgångspunkter 

och förutsättningar, men gemensamt är att samtliga utgör viktiga knutpunkter i 

kollektivtrafiken (ibid.).   

Genom att satsa på attraktiva tyngdpunkter skapas möjligheter att tillvarata ytterstadens 

potential. Detta förutsätter att tyngdpunkterna har god tillgänglighet in till centrala staden med 

både väg- och spårtrafik. Det är viktigt att vidareutveckla högklassiga kommunikationer med 

omgivande stadsdelar så att tyngdpunkterna kan kopplas ihop och på längre sikt bilda ett 

sammanhängande nätverk (ibid.).   

 

Det är viktigt med lokal tillgänglighet från omgivande stadsdelar så att det breda utbudet av 

service, kultur och andra verksamheter kan komma till dessa kring slutande områdens fördel. 
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Staden bör utveckla starka och levande kommunikationsstråk som stödjer kollektivtrafik, 

gående och cyklister. På det här viset kan tyngdpunkterna även fungera som viktiga 

omstigningspunkter mellan olika trafikslag (ibid.).   

Satsningen på tyngdpunkter bygger på att stadsdelar ska utredas för en omfattande förtätning 

och stadsutveckling. De övergripande målen är att skapa mångsidiga och täta stadsmiljöer där 

en blandning av boende, verksamheter och service ska tillgodoses. Den nya bebyggelsen ska 

ge tyngdpunkterna en tätare stadskaraktär och en varierad utformning (ibid.).   

 

Tyngdpunkterna har olika karaktärer och skilda förutsättningar till utveckling. Stadsdelar som 

Farsta, Högdalen, Skärholmen och Vällingby är exempel på tyngdpunkter som är planerade 

under 1950 – 60 talet med en tydlig uppdelning av centrum, bostäder med olika 

exploateringsgrad och arbetsplatser. Älvsjö och Spånga har en mer skiftande historia och 

bebyggelsestruktur och har utvecklats i olika etapper. 

För att tyngdpunkterna ska utvecklas lyckosamt krävs det att den framtida planeringen tar 

vara på de kvaliteter som finns i området och bygger vidare på stadsdelens karaktär. Mer 

påtagliga förändringar kommer i vissa fall krävas för att bland annat minska barriäreffekterna 

från infrastruktur, även att vidareutveckla trafik- och gatumiljön för att det ska bli mer 

attraktivt att röra sig i stadsmiljön (ibid.).   

 

Det krävs en satsning med nya och högklassiga boendemiljöer tillsammans med många andra 

faktorer för att öka stadsdelarnas anseende och attraktionskraft. Idag har flera tyngdpunkter ett 

förhållandevis ensidigt utbud av bostäder. Det krävs ett mer variationsrikt utbud som kan 

locka till sig fler bostadskonsumenter vilket ger ökade möjligheter till boendekarriären i den 

egna stadsdelen. Transportsystemet har en starkt strukturerande och utformande effekt på 

samhällets utveckling, detta kan ses ur ett historiskt perspektiv. Allt för ofta har dock 

trafikplanering bedrivits separat vid sidan av bebyggelseplaneringen. Satsningen på 

tyngdpunkter förbättrar möjligheterna att samordna planeringen rörande framtidens 

kommunikationsstråk och ytterstadens utvecklingsområden. En infrastruktur som kopplar 

samman ytterstadens stadsdelar krävs för att nå en hållbar tillväxt i Stockholm. 

Kollektivtrafiken ska exempelvis inte bara förbättra tillgängligheten utan även främja en 

attraktiv stadsmiljö med starka stadsmässiga samband (ibid.).   

 

5.4.5 Stadsutvecklingsstrategier för hållbar tillväxt 

Totalt återfinns nio olika tyngdpunkter i Stockholms stads ytterområden som redovisas i bild 

12: Farsta, Högdalen, Älvsjö, Fruängen, Skärholmen, Brommaplan, Vällingby, Spånga och 

Kista. Satsningen på dessa tyngdpunkter bygger på att stadsdelarna ska utredas för en mer 

omfattande förtätning och stadsutveckling.  Utöver de nio tyngdpunkterna anges även elva 

strategiska områden i stadens mer centrala delar som ses som stadsutvecklingsområden och 

har som mål att fortsätta stärka centrala Stockholm. De berörda områdena är följande: 

Telefonplan, Liljeholmen, Årstafältet, Gullmarsplan, Hammarby sjöstad, Ulvsunda, Alvik, 

City, Västra Kungsholmen, Norra station och Norra Djurgårdsstaden (figur 11). 
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Figur 11: Plankarta Promenadstaden – Stadsutvecklingsstrategier för hållbar tillväxt (Stockholm översiktsplan, 

2010) 

Kortfattad analys 

Tidigare plandokument och litteratur visar på en stark koppling mellan 

kollektivtrafiksutbyggnad och bostadsbebyggelse. Redan från 1800-talets mitt fram till idag 

kan tydliga riktlinjer av en samplanering ses. Inriktningen för övergripande rumslig struktur i 

RUFS stödjer ett antal visioner, mål och strategier. En av dem är en resurseffektiv 

bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik. Stockholms översiktsplan anger 

stadsutvecklingsstrategier där bostadsförsörjningen och transportsystemet utgör viktiga delar.     

Både RUFS och Stockholms översiktsplan har lagt sitt fokus för framtida utveckling på ett 

antal områden.  
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6 Lila linjen 

 

Den 20:e februari 2013 presenterade Socialdemokraterna ett nytt förslag om skapandet av en 

ny tunnelbanelinje, den Lila linjen. Den nya linjen ska gå i nord-sydlig riktning där de 

planerade stationerna är följande: Hagsätra – Älvsjö – Årstafältet – Liljeholmen – 

Fridhemsplan – Hagastaden – Arenastaden – Danderyds sjukhus (figur 12). 

Figur 12: Tunnelbanekarta med Lila linjen (Socialdemokraterna, 2013) 

Tanken är att den nya Lila linjen ska avlasta befintliga nät och ge kortare restider samt 

möjligheter till ett ökat bostadsbyggande (Socialdemokraterna, 2013). 

6.1 Röster om Lila linjen 

Under arbetets gång har ett antal intervjuer gjorts, detta med syftet att få höra spontana åsikter 

kring den föreslagna linjen men även för att belysa för- och nackdelar. Intervjuer har gjorts 

med Socialdemokraterna som är ansvariga för förslaget och Trafikförvaltningen på 

Stockholms läns landsting samt planavdelningen på Stockholms Stadsbyggnadskontor. I 

respektive kommande stycke sammanfattas det som sades under intervjuerna hos de olika 

respondenterna.   
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6.1.1 Socialdemokraterna 

Hos socialdemokraterna intervjuades Helene Hellmark Knutsson, Kathrin Österlund och 

Nanna Wiklund som alla arbetar på tillväxt och regionplaneringsutskottet.  

 

Överlag tycker de att kollektivtrafiken fungerar bra i Stockholm. Dagens problem är dock att 

det är väldigt trångt, framförallt i tunnelbanan. Tunnelbanan har nått sitt kapacitetstak och att 

tunnelbanan har formen av en stjärna gör den extra känslig. Vid förstärkning av 

kollektivtrafiksystemet betonas det att en kombination av alla trafikslag behövs, då de fyller 

olika funktion i systemet. Det gäller att ha rätt trafikslag på rätt plats, i rätt tid och till rätt pris 

menar Hellmark Knutsson. Vid val av trafikslag måste det ses till resenärsnyttan och 

kommande bostadsbyggande. Tunnelbanan är blodomloppet i systemet då alla trafikslag 

länkar till tunnelbanan, vid tunnelbanan skapas även knutpunkter. 

Att sträckan Hagsätra- Danderyd valdes för linjedrageningen beror på tre anledningar. För det 

första så avlastar den det centrala snittet av Stockholm, kopplingen mellan Liljeholmen och 

Fridhemsplan. För det andra så trafikförsörjer den nya bostadsområden såsom Hagastaden och 

Årstafältet. För det tredje så skapar den nya knutpunkter i blanda annat Älvsjö och Solna. Det 

skapas även ett nät i tunnelbanetrafiken istället för en stjärna som befintliga linjer formar. Den 

tilltänkta tunnelbanelinjen gör det möjligt att åka i motrusning. Det befintliga systemet 

kommer även att kunna utnyttjas på ett bättre och effektivare sätt.  Lila linjen har endast 8 

stopp, detta har med restider att göra, med färre stopp blir det kortare restider. Varje station 

kommer även att ha flertalet nedgångar och inte bara 1-2 som många av dagens stationer har. 

Stationslägena måste dock fortfarande utredas då linjedragningen fortfarande är ett 

utredningsförslag samt enbart en principskiss. 

En utbyggd tunnelbana kan lösa bostadsbristen. Vid utbyggnad av tunnelbanan eftersträvas att 

en tät bebyggelse skapas kring stationerna med stadsmässighet. Det kommer att ställas krav 

med bindande avtal på att bostadsbyggande utvecklas i takt med att områdena får nya 

stationer och kopplas till tunnelbanenätet.  Lila linjen kommer gynna befolkningen och 

tillväxten i Stockholm, framförallt kommer tunnelbanelinjen bidra med kortare restider och 

minskad trängseln. Den kommer även att bidra till nytt bostadsbyggande och skapa en större 

arbetsmarknad då fler kommer att kunna nå fler jobb genom att södra och norra sidan av länet 

knyts ihop. 

Linjen beräknas kosta 17 miljarder. Denna summa finansieras i fyra delar, den största 

finansieringen står staten för, ca 50 procent. En annan del går från landstingets budget, en 

annan via trängselskatten och en sista del ska tas in genom värdeökningen av marken i fråga 

och debiteras från kommunerna. 

Mycket av förslaget bygger på Trafikförvaltningen stomnätsstrategi då linjedragningen delvis 

utgår från denna.  Något som måste beaktas och tänka på är att ägandemönstret är mycket mer 

komplext idag. Det finns betydligt fler markägande idag än när tunnelbanan byggdes ut på 50-

70 talet. Idag ägs mark av kommuner, landsting och privata fastighetsägare. Detta kan göra 

det svårare att av utveckla vissa områden.  
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6.1.2 Stadsbyggnadskontoret 

På stadsbyggnadskontoret intervjuades Eric Tedesjö som arbetar på planavdelningen. 

Generellt tycker Tedesjö att kollektivtrafiken fungerar mycket bra i Stockholm och den kan 

hävda sig internationellt. Det är ett stort system, men ett stort system har även brister. Det har 

inte hänt mycket den senaste tiden på tunnelbanefronten i Sverige, däremot har det senaste 

decenniet varit en uppåtgående trend för byggande av spårvägstrafik, med tvärbanan i spetsen.  

Vid förstärkning av ett kollektivtrafiksystem är det inte en fråga om att välja tunnelbana, 

spårväg eller busstrafik, det är tyvärr det här mycket av dagens debatt har handlat om. Det 

handlar om att tillgodose behovet att förflytta sig. Tedesjö menar att innan trafikslag väljs ska 

det i första hand vara klart på vad som bör ordnas. Frågan är också, vad det är för 

trafikuppgift som ska lösas. Samtidigt bör de ansvariga även ställa sig frågan vilken sorts stad 

de vill ha, då stadsutformningen präglas av valet av färdmedel. 

Förslaget Lila linjen är ett intressant utspel, men tyvärr är det inte så enkelt, det behövs 

mycket mera utredning kring denna dragning. Det positiva med förslaget är att linjen bryter 

från stjärnstrukturen, det är bra att Socialdemokraterna tänker i dessa banor, då T-centralen i 

princip har nått sitt kapacitetsmaximum. Det är även bra med nya korridorer. Linjen är dock 

inte realistisk i exakt denna utformning. På frågan om den är relevant så måste det hela ses i 

ett systemperspektiv, och vad denna dragning kan ge för andra effekter. Byggnationen är 

säkert genomförbar, men i vilket tidsperspektiv. Många av de områden som berörs är viktiga 

områden, flera är noder som bör förstärkas och har även pekats ut som strategiskt viktiga 

områden i översiktsplanen. Stockholms grannkommuner bör dock börja tänka om i mycket av 

deras planering. Många av dessa kommuner ser sig själva som förortskommuner fast de ligger 

centralt i staden. 

Om linjen kommer ge bättre förutsättningar för framtida bostadsbyggande skulle det behövas 

undersöka vidare på, det behövs djupare analyser. Idag byggs det redan mycket i flera av de 

berörda områdena, vare sig det byggs någon tunnelbanelinje eller inte så kommer flera av 

dessa områden att bebyggas, till exempel Årstafältet och Solna. Linjen kommer säkert att 

gynna befolkningen och tillväxten i Stockholm, men frågan är om linjedragningen är den 

bästa. 

6.1.3 Stockholms läns landsting – Trafikförvaltningen 

På trafikförvaltningen intervjuades samhällsekonomen Isak Rubensson och Beatrice 

Gustafsson som är trafikanalytiker. 

Dagens kollektivtrafik fungerar enligt bägge väldigt bra och de anser att Stockholms 

kollektivtrafik är bäst i Sverige. Kollektivtrafik bygger på att många människor nyttjar 

resurserna, ju fler människor desto bättre förutsättningar för kollektivtrafik, detta till skillnad 

från bilismen, där fler bilar skapar problem. Nackdelarna med dagens kollektivtrafik är 

trängseln och komforten. Relationen för restider är även den ett problem. Ett annat problem är 

att Stockholm omges av vatten och att bilen konkurrar mycket om platsen vilket hämmar 

utvecklingen av kollektivtrafiken. Det finns även en del flaskhalsar i systemet vilket skapar 

negativa effekter. 
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Debatter om vilken sorts trafik som är lämpligast kommer alltid att existera och det är därför 

svårt att säga vilket kollektivtrafiknät som bör förstärkas. Generellt sätt räcker inte 

investeringar till längre, investeringsratten är en trög ratt menar Rubensson. Det finns en 

övertro på investeringar, nyinvesteringar har inte gett så mycket effekter. Lösningar till 

förstärkandet av nätet ligger utanför kollektivtrafiken menar Rubensson. Han tycker att det 

mer bör handla om att fokusera på styrmedel och ändra dessa där bland annat prissättningen är 

väldigt viktig. Det är där de potentiella möjligheterna finns, till exempel höjda avgifter för 

trängsel och parkering. Kort och gott bör det jobbas med styrmedel men mer på en politisk 

nivå och inte tjänstemannanivå. 

Lila linjen är ett väldigt dyrt förslag, 17 miljarder är mycket pengar, det är pengar som inte 

finns för tillfället. Rubensson och Gustafsson är eniga om att dessa pengar bör läggas på andra 

saker, kort sagt kommer den nya dragningen att bli en finansieringsfråga.  

 

Det positiva med den nya linjen är dock att denna inte passerar T- Centralen och ger en 

avlastning av denna stjärnstruktur vid Fridhemsplan. Dock är det glest med stationer på den 

nya linjen, endast 8 stationer föreslås, tunnelbanelinjen ger mer en känsla av en 

pendeltågslinje på grund av så få stopp.  

 

Rubensson och Gustafsson tror att Lila linjen endast marginellt kommer att bidra till det 

framtida bostadsbyggandet och tillväxten i Stockholm. Det råder ett stort glapp mellan att 

planera och att genomföra saker och ting. RUFS är till exempel väldigt optimistisk gällande 

infrastruktur, men det finns inte utrymme till att genomföra allt. 
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7 Områdesanalys – Berörda områden av Lila linjen inom Stockholms stad 

 

Under en månads tid har ett fältarbete bedrivits, linjedragningen berörda områden besöktes. 

Observationerna började söderifrån och fortsatte i linjens tänkta dragning norrut, vistelserna 

skedde i följande ordning: Hagsätra – Älvsjö – Årstafältet – Liljeholmen – Fridhemsplan – 

Hagastaden – Arenastaden – Danderyds sjukhus. Väl på plats dokumenterades samt 

fotograferades hustyper, statskvarter, öppna platser, grönområden och centrumanläggningar. 

Utifrån denna inventering kunde sedan analyser påbörjas (Gustavsson, 2003 & 2004). 

Analyser på plats har kunnat bedrivas med hjälp av diverse kartor ifrån bland annat RUFS, 

Stockholms översiktsplan och digitala kartor i form av Google maps. Information rörande 

stadsmorfologin och stadskvarterstyper har kunnat inhämtas från Rådbergs & Fribergs bok 

Svenska Stadstyper (1996) och från Stockholms byggnadsordning (1997). 

7.1 Analys av byggnadstyper 

I Stockholms planmönster och byggnadssätt kan olika stadsbyggnadskaraktärer åtskiljas där 

alla har sin tydliga identitet. Stadsbyggnadskaraktären går att ses som tydliga årsringar med 

centrala Stockholm i centrum. Karaktärerna och byggnadsstilarna har tillkommit under olika 

skeden av stadens utveckling. Stadsbyggnadskaraktären är dock en generalisering av 

verklighetens många variationer och tillfälligheter. Totalt återfinns 12 olika karaktärer på 

stadsbyggnad, dessa är följande: Gamla stan, Stenstad, Äldre förstad, Villastad, 

Trädgårdsstad, Stenstadens krans, Smalhusstad, Tunnelbanestad, Nyare stadsenklav, Nyare 

kransstad, Institutionspark och Verksamhetsområde (figur 13). 

Gamla stan och stenstaden var länge kärnan för utvecklingen i staden, senare kom små 

stadsbildningar utanför innerstaden med stenstaden som ideal, dessa kallas äldre förstäder. 

Stenstadens krans var en fortsättning på innerstaden men med öppnare byggnadssätt. Stadens 

expansion fortsatte till en början mera utifrån för att växa inåt.  Villastäder växte upp längs 

järnvägarna, därefter började trädgårdsstäder och smalhusstäder att växa upp i ett bälte kring 

innerstaden. I takt med att tunnelbanan byggdes, drogs linjerna rätt igenom dessa områden 

och tunnelbanestäderna växte upp på tidigare oexploaterad mark. Verksamhetsområden 

tillkom i både centrala delar av staden såsom i de nya tunnelbanestadsdelarna. 

Institutionsparker tillkom tidigt i stenstaden, men byggdes sedan ut i både inner- och 

ytterstaden. Som en reaktion på den öppna och storskaliga byggnadsepoken under 

miljonprogrammet tillkom nyare stadsenklaver med samma täthet som innerstaden. På senare 

år har områden i gränsen mellan inner- och ytterstaden byggts, ofta i strandnära lägen med 

kretsloppsanpassad planering. Dessa områden kallas nyare kransstad (Stockholms 

byggnadsordning, 1997). 



41 
 

 
Figur 13: Tolv Stadsbyggnadskaraktärer i Stockholm (Stockholm översiktsplan) 

Intentionerna i Stockholms översiktsplan redovisas nedan för respektive områden, följt av en 

kortare analys av byggnadstyper, kommunikationer samt dess utvecklingspotential. 

7.1.1 Hagsätra 

I översiktsplanen anges inte några riktlinjer för kommande utveckling av Hagsätra, däremot 

anges referensramar för utveckling av Högdalen. I Högdalen har ett antal förtätningsprojekt 

genomförts de senaste åren, men en större framtida förtätning hänger samman med lösningar 

av infrastrukturen i området. Utveckling av en attraktivare stadsmiljö förespråkas samtidigt 

som sambanden till stadsdelar och grönområden söder om Högdalen stärks, däribland banden 

mot Hagsätra (Stockholms översiktsplan, 2010). Hagsätra är en av ”T-banestadsdelarna” 

tillsammans med Högdalen, Bandhagen och Rågsved som kom att stå som modell för nya små 

stadsdelar med snabba och enkla kommunikationer till Stockholms innerstad. Stadsdelen 

byggdes främst upp under sent 50 och tidigt 60 – tal. Visionen var att med nytt tänkande 

skapa stadsdelar med närhet butiker och service. Dåtidens arkitekter hade som mål att skapa 

utrymme för att förändra det gamla synsättet att se på förortsboende (Hagsätra centrum 2013).  
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Figur 14: Byggnadstyper Hagsätra  

Kortfattad analys 

Den dominerande byggnadstypen i Hagsätra är tunnelbanestad 1950-1975 (figur 14). 

Hagsätra centrum ligger i anslutning till tunnelbanestationen, utbudet av service är begränsat 

men förhållandevis god. Kommunikationerna består av gröna linjens tunnelbana och ett antal 

bussar. Området ses som ett framtida kommunikationsstråk med utvecklingspotential och bör 

framförallt kopplas samman till Älvsjö. 

7.1.2 Älvsjö 

Idag är Älvsjö en viktig knutpunkt för bussar och pendeltåg. Bebyggelsen började ta vid redan 

förra sekelskiftet och har byggts ut och förtätats successivt sedan dess (Stockholms 

översiktsplan, 2010).  

 

Pågående planering och byggande kommer att förbättra områdets stadsmiljö och stärka 

området ytterligare som en viktig tyngdpunkt. Ett par hundra lägenheter har färdigställts och 

ett flertal kvarter med bostäder kommer att byggas ut med service och ett resecentrum. 

Stockholmsmässan är en viktig del av Älvsjö, även de bygger ut sina lokaler. Genom att 

Älvsjö blir mer sammanhållen som stadsdel minskar detta även barriärerna från starkt 

trafikerade vägar och spår i området. Genom bostadsbyggandet mot Solberga, Västberga och 

Telefonplan har sambanden stärkts, men denna koppling kan ytterligare förstärkas. 

Kopplingen mot Årstafältet har förutsättningar för utveckling med ny kollektivtrafik och 

därigenom minskade barriärer (ibid.). 

 

Kollektivtrafiken bör förstärkas och kopplas ihop ännu mer i framtida stadsutveckling. 

Spårväg Syd tillsammans med Älvsjövägen ger en synlig koppling till Fruängen. Dessutom 

finns det förslag i översiktsplanen om en framtida tunnelbanegren mot västra innerstaden via 

Liljeholmen, med en förlängning mot Hagsätra. Kopplingarna söderut mot Huddinge bör 

också förstärkas. Detta ger Älvsjö en position som tyngdpunkt inte bara i regionen utan även 

mer lokalt i söderort (ibid.). 
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Figur 15: Byggnadstyper Älvsjö   

Kortfattad analys 

Älvsjö består av ett flertal olika byggnadstyper, där de mest framträdande är 

verksamhetsområde 1990-tal, äldre förstad 1890-1920 (figur 15, höger), villastad 1890-1930 

(figur 15, vänster och centralt) och nyare stadsenklav 1980-90 tal. I anslutning till 

pendeltågsstationen finns ett centrum med ett väldigt begränsat utbud av service. 

Kommunikationerna utgörs av pendeltåg- och busstrafik. Bägge dessa trafikslag är i Älvsjö 

viktiga noder i kollektivtrafiken. Området ses som en attraktiv tyngdpunkt och kopplas 

samman till Fruängen, Telefonplan, Årstafältet, Högdalen och Huddinge.  

7.1.3 Årstafältet 

Pendeltågsstationen vid Årstaberg samt tvärbanan har gjort Årstafältet till ett attraktivt läge i 

centrala Stockholm. Området har även fått ett mer centralt läge och ses som en viktig nod. 

Stockholms stads intentioner är att en ny stadsdel ska utvecklas. Den nya stadsdelen ska bli en 

central nod i Stockholm och ska präglas av ett långsiktigt hållbart stadsbyggande med 

blandade funktioner, där verksamheter och service tillsammans med bostäder ska utvecklas. 

Den stora parken är tänkt att bli stadsdelens hjärta och fungera som en katalysator för framtida 

utveckling av området (se bild 21 och 23). Parken ska locka många besökare från andra delar 

av staden och ha ett rikt växt- och djurliv inklusive attraktioner (ibid.). 

 

Det är av yttersta vikt att koppla samman den nya stadsdelen med kringslutande bebyggelse, 

den nya stadsdelen ska göra det lättare att röra sig mellan de olika områdena och den stora 

parken.  Här blir det extra viktigt att se över trafiksituationen och förbättra kollektivtrafiken. 

Det ska även finnas en möjlighet till att lättare röra sig mellan omgivande områden och den 

stora parken. Det handlar om att skapa en levande och varierad stadsbygd vilket även ger 

tillgång till bra och trygga promenadmöjligheter (ibid.).  

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Byggnadstyper Årstafältet 
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Kortfattad analys  

Den dominerande byggnadstypen på Årstafältet är smalhusstad 1930-1950 (figur 16, centralt), 

tunnelbanestad 1950-1975 (figur 16, vänster) och verksamhetsområden 1990. Centrumet är 

koncentrerat till Årsta torg där servicen är begränsad. Kommunikationerna är i dagsläget goda 

med pendeltåg, bussar och tvärbana. Området ses som ett framtida stadsutvecklingsområde 

och en viktig nod i centrala stadens utvidgning. 

7.1.4 Liljeholmen 

Liljeholmen tillsammans med Årstadal är områden som utvecklats från industri och 

verksamhetsområden till funktionsblandande stadsdelar. Inriktningen för Liljeholmen är att 

skapa en blandad och tät stad med fokus på att skapa goda kopplingar till omgivande 

stadsdelar. Förutom den nya gallerian har det färdigställts 1600 lägenheter i området och 

ytterligare 800 är under utbyggnad (ibid.). 

Kopplingen till Årsta är idag relativt svag på grund av de stora trafikfunktionerna vid 

Årstaberg. I framtiden bör detta kunna förbättras framförallt i samband med planeringen för 

Årstafältet (ibid.).  

 

 

 

 

 

Figur 17: Byggnadstyper Liljeholmen  

Kortfattad analys 

Liljeholmen är ett område med flertalet byggnadstyper, de mest framträdande är 

tunnelbanestad 1950-75(figur 17, höger), verksamhetsområden 1990 och nyare kransstad 

(figur 17, vänster och centralt). Liljeholmen är en funktionsblandad stadsdel som innefattar 

bostäder, arbetsplatser och service. Centrumet består bland annat av en nybyggd galleria med 

ett stort utbud av service. Kommunikationerna är goda, där tunnelbanan är en nod i den röda 

linjen. Tvärbanan har även en station i området och flertalet bussar trafikerar Liljeholmen. 

Området ses som en nod med stadsutvecklingspotential i den centrala stadens utvidgning.  

 

7.1.5 Fridhemsplan 

Fridhemsplan har idag en strategisk betydelse för utvecklingen av hela Kungsholmen. 

Fridhemsplan är även en av Stockholms viktigaste kommunikationsnod mot västerort. Idag 

byggs det nya bostäder, ett nytt hotell och förnyas runtom Drottningholmsvägen mot 

Thorildsplan. En utveckling på västra delarna av Fridhemsplans har förstärkt dess betydelse 

som koppling mellan olika delar av staden. Fridhemsplan utgör även en viktig nod i 

kopplingen mellan östra och västra Kungsholmen (ibid.). 

Fridhemsplan har en god fungerande kollektivtrafik med både buss- och tunnelbanelinjer. Det 

finns här även möjlighet till omstigning mellan tunnelbanans blåa och gröna linje. Att koppla 
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samman och stärka de olika delarna av Kungsholmen på ett stadsmässigt sätt är av yttersta 

vikt för att skapa en ny och sammanhållen stadsstruktur (ibid.). 

 

 

 

 

 

Figur 18: Byggnadstyper Fridhemsplan  

Kortfattad analys 

Den dominerande byggnadstypen på Fridhemsplan är stenstad 1880-1930 (figur 18, vänster 

och höger). Stadsdelen ligger innanför Stockholms innerstad och omfattas av stadens stora 

och variationsrika utbud av service med en mängd blandade funktioner. Här finns en 

blandning av bostäder, arbetsplatser och kommersiell service inklusive en galleria. 

Kommunikationerna är väldigt bra, där tunnelbanan är navet i kollektivtrafiken med grön- 

respektive blå linje. Flertalet bussar trafikerar området, däribland stombussarna. Området har 

en strategisk betydelse för utvecklingen av hela Kungsholmen och ses som ett framtida 

stadsutvecklingsområde, framförallt de västra delarna av Kungsholmen.  

7.1.5 Norra Station/ Hagastaden 

Området kring norra station befinner sig i en fas av pågående stadsutveckling som ska inta en 

nyckelposition i regionen.  

Fokus ska ligga på att skapa goda förutsättningar för världsledande verksamheter inom Life 

Science. Området ligger precis på gränsen mellan Stockholms stad och Solna samt bygger på 

ett utvecklat samarbete mellan de bägge kommunerna. Visionen för den nya stadsdelen är att 

den ”förenar i en unik miljö stadens kvaliteter med världsledande forsking, företagande och 

boende i Europas mest spännande tillväxtregion” (ibid.). Den nya stadsdelen ska till stor del 

byggas på omfattande överdäckning av vägar och spår.  

Inom området planeras det för cirka 3 500 bostäder och 14 000 nya arbetsplatser. Kopplingen 

till Solna och Karolinska är en viktig del av stadsutvecklingen samt att innerstadens rutnät 

förlängs i delar av området.  Den nya stadsdelen ska bestå av en blandad stadsmiljö med 

attraktiva park- och torgrum (ibid.). 
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Figur 19: Byggnadstyper Norra station/ Hagastaden  

 

Kortfattad analys 

Norra station ligger i utkanterna av Stockholms innerstad och omfattas därför av stenstaden 

1880-1930 (figur 19, vänster). Området präglas även av byggnadstypen institutionspark, då 

Karolinska universitetssjukhuset utvidgar sin verksamhet i detta område (figur 19, centralt). 

Det finns i dagsläget inget centrum, men då det ligger i gränslandet till Stockholms innerstad 

omfattas det på gångavstånd av innerstadens variationsrika utbud av service och arbetsplatser. 

Kommunikationerna är idag begränsade, bussar trafikerar området, men i dagsläget finns 

ingen spårbunden trafik. Norra station ligger dock på gångavstånd till St: Eriksplan och dess 

kollektivtrafikutbud.  Området står inför en massiv stadsomvandling och ska inta en 

nyckelposition i regionen. Det planeras och byggs för cirka 3500 bostäder och 14 000 

arbetsplatser. Kopplingen mellan Stockholm och Solna är en viktig del av stadsutvecklingen.  

I tabell 2 nedan sammanfattas de dominerande byggnadstyperna i respektive område inom 

Stockholms stad. 

Områden/ 

Byggnadstyper 

Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan Norra 

station 

Gamla Stan       

Stenstad     x x 

Äldre förstad  x     

Villastad  x     

Trädgårdsstad       

Stenstadens krans       

Smalhusstad   x    

Tunnelbanestad 

(Miljonprogram) 

x   x   

Tunnelbanestad 

(ABC-stad) 

x  x x   

Nyare stadsenklav  x     

Nyare kransstad    x   

Institutionspark      x 

Verksamhetsområde  x x x   
Tabell 2: Dominerande byggnadstyper (Alam & Janson, 2013) 

I nästkommande kapitel undersöks tre utvalda områden (Hagsätra, Älvsjö och Årstafältet) för 

en mer djupgående typmorfologisk analys.  
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8 Fördjupad områdesanalys för Hagsätra, Älvsjö och Årstafältet 

 

Nedan redovisas de olika stadsbyggandskaraktärer som dominerar i de tre områdena vi har 

valt att fokusera oss på; Hagsätra, Älvsjö och Årstaberg. Förhållningssätt till framtida 

utveckling och exploatering berörs för respektive område med Stockholms byggnadsordning 

som bas. Anledningen till att dessa områden valdes för den fördjupade analysen är att de 

ansågs lämpligast att analysera då det i dagsläget redan planeras och byggs vid norra station 

med konkreta planer. Fridhemsplan ligger i Stockholms innerstad, av den anledningen är 

kompletterande utbyggnad svår och att göra en fortsatt analys utifrån våra uppställda kriterier 

skulle förmodligen inte visa på några lämpliga områden att exploatera. Liljeholmen har de 

senaste åren stått för en massiv stadsomvandling innefattandes av både bostäder, arbetsplatser 

samt service och uteslöts därför från analysen. I RUFS och Promenadstaden anges dessutom 

att Hagsätra, Älvsjö och Årsta är områden som har stor utvecklingspotential. Med detta som 

bakgrund valdes dessa tre områden för en fördjupad analys. 

 

8.1 Hagsätra 

8.1.1 Dominerande stadsbyggnadskaraktär  

Tunnelbanestad; 1950-talets ABC-städer och 1960-talets punkthusstadsdelar 

Utbygganden av tunnelbanan skapade på 1950-talet förutsättningar för nybyggnation av 

stadsdelar i större skala. Tunnelbanan ställe krav på en hög exploatering i anslutning till 

stationerna. Hus med högre höjder byggdes kring en stadsmässig torgbildning i centrum och 

glesades ut längre bort från kärnan. Begreppet ABC-stad myntades under denna tid, där 

förkortningen stod för arbete, bostad och centrum. Under 1960-talet började bebyggelse att 

planeras i större skala. Ett enklare planmönster med trevåningshus och 12-16 våningar höga 

punkthusgrupper i centrum utvecklades. Bebyggelsens siluett dominerar landskapet som i 

bland annat Hagsätra (Stockholms byggnadsordning 1997). 

Förhållningssätt 

Tunnelbanestäderna bevaras och utvecklas efter sin grundidé: samgrupperingen av bostäder, 

service, arbetsplatser och friområden är särskilt viktig. Nya hus och husgrupper kan 

komplettera bebyggelsen: nya tillägg bryter inte stadsbildsmässigt avslutade husgrupper. 

Planeringsidéer som präglat utformningen av området måste dock respekteras. Bebyggelsen 

kan ändras och förnyas på vissa villkor: bibehållandet av tydligheten i bebyggelsekaraktären 

ligger till grund för förändringar (ibid.). 

Tunnelbanestad 1960- och 70-talets storskaliga stadsdelar (miljonprogramsområden) 

Vid slutet av 1960-talet övergick planeringen till ett mer storskaligt planmönster. Målet var att 

bygga en miljon bostäder under åren 1965-1974, därav benämningen miljonprogrammet. 

Naturen är i dessa stadsdelar underordnad bebyggelsen och omges av stora trafikleder och 

orörda naturområden. Höga skivhus och loftgångshus byggdes i grupper med uppdelade 

trafiksystem med planskilda korsningar för vägnätet. Genom rätvinkligt planmönster söktes 

en större stadsmässighet än under ABC-stadens tid (ibid.). 
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Förhållningssätt 

De storskaliga tunnelbanestäderna utvecklas och förändras med respekt för kvalitéer i den 

ursprungliga utformningen: olika kvalitéer som bland annat tillgänglighet, trafiksäkra 

gångvägnät och välplanerade bostäder tillvaratas. En större integration eftersträvas, med ett 

större utbud av service och arbetsplatser i stadsdelarna. Nya hus och husgrupper kan 

komplettera bebyggelsen: tillägg av bebyggelse sker på mark som kan frigöras såsom 

parkeringsytor. Tillägg görs tydligt avskiljbara så att den ursprungliga bebyggelsen inte 

förlorar sin identitet. Bebyggelsen kan ändras och förnyas på vissa villkor: det bästa i 

bebyggelsen tillvaratas, såsom utformningen av bostäderna. Potential till förändring har 

bottenvåningar, parkeringsytor och bostadshus i störda lägen. Dessa kan återanvändas till 

andra ändamål (ibid.). 

8.1.2 Geografiska informationssystem och IDRISI Andes 

Hagsätra är det första området som valdes ut för vidare analys, figur 20 visar på skalan för 

området och dess avgränsning. I bilden finns markanvändning, grönområden, vägar och 

byggnader utsatta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Hagsätra (Sveriges lantbruksuniversitet, 2013). 
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I figur 21 har områdena klassificerats efter dess byggnadstyper på kvartersnivå. Hagsätra 

består av stadsbyggandstyperna ABC lamellhus, ABC punkthus, institutionsområden, 

miljonprogramsområden, nyare stadsenklav, verksamhetsområden och mark klassad som 

öppen mark. Tillsammans bildar de en mosaik av byggnadstyper för vidare analys. 

                            

Figur 21: Hagsätra byggnadstyper (Alam & Janson, 2013) 

 

I figur 22 har bufferzoner skapats från en spårbunden kollektivtrafikstation och för punkter 

som ses som attraktiva för exploatering. Tre bufferzoner har skapats för varje punkt med olika 

storlek och med olika värden. 

 

Figur 23 visar byggnadstyper och bufferanalysen av spårbunden trafik och 

attraktivitetspunkterna sammansatta i en och samma karta. Här finns nu alla kriterier med i en 

och samma bild. Denna ligger sedan till grund för den slutgiltiga map algebra analysen i 

programmet IDRISI Andes.  
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 Figur 22: Hagsätra bufferzoner (Alam & Janson, 2013) 

Figur 23: Hagsätra byggnadstyper och bufferzoner (Alam & Janson, 2013) 
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I IDRISI Andes har alla kriterier vägts emot varandra i en map algebra analys. Figur 24 visar 

markområden lämpligast för exploatering i Hagsätra utifrån våra uppställda kriterier viktade 

mot varandra och rankade på en skala mellan 0-100. Ju mörkare och intensivare orange färg, 

desto högre lämplighet för exploatering har området i fråga. 

 

 

Figur 24: Hagsätra lämplighet för exploatering (Alam & Janson, 2013) 

8.2 Älvsjö 

8.2.1 Dominerande stadsbyggnadskaraktär  

Äldre förstad 1890-1920 

Efter sekelskiftet 1800-1900 började små stadsbildningar med stenstaden som referens, 

omgivna av ren naturmark att växa upp i ytterstaden. Dessa växte oftast upp längs med 
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järnvägs eller spårvägslinjer. Planmönstret påminner om innerstadens storgårdskvarter. 

Byggnadsstilen är oftast putsade tegelhus i tre våningar i slutna eller öppna kvarter kring 

större parkrum.  Bostäder dominerade i denna stadsbild men byggdes för att inrymma 

arbetsplatser inom hantverk och småindustrier (ibid.). 

Förhållningssätt 

Den äldre förstadens karaktär bevaras och utvecklas: gatumönstren, indelningen av kvarter 

och höjden på husen är viktiga komponenter för förstadens attraktivitet som kombinerad miljö 

för boende och verksamheter. De äldre förstäderna är svåra att komplettera: särskilt i 

kärnområdena då viktiga kvalitéer kan gå förlorade. Mindre kompletteringar kan göras 

utanför kärnan, då förstäder har en behaglig skala som kan bilda mönster för nya stadsdelar 

(ibid.). 

Villastad 1890-1930 

Längs med järnvägslinjerna uppstod tidigt små stationssamhällen. I början av 1900-talet 

byggdes många av dessa stationssamhällen ut till större villasamhällen, vissa fick till och med 

självständig status och benämndes municipalsamhällen, däribland Älvsjö. Stadsplanerna hade 

som utgångspunkt att med små ingrepp anlägga ett gatunät i den oftast kuperade terrängen 

och medge byggbara tomter på 1500-3000 kvadratmeter. Genom successiv indelning av 

tomter pågår idag kontinuerlig förtätning i dessa områden. Dessa tomter är betydligt mindre 

än vid utbyggnaden av dessa samhällen, oftast kring 600 kvadratmeter (ibid.). 

Förhållningssätt 

Villastaden kan kompletteras med bibehållen balans: detta sker mellan bebyggelse och natur 

med karaktären av friliggande hus i trädgårds eller naturlandskap. Bostäderna kan i vissa 

områden kompletteras med icke störande kontor, hantverk och butiker. Nya byggnader 

anpassas till tomter och naturmark: förtätning sker genom avstyckning av tomter och 

nybyggnation är möjlig om gatubildens vegetation och naturprägel inte förvanskas (ibid.). 

Nyare stadsenklav 1980-90 

Under 1970-talet kom en reaktion mot den storskaliga bebyggelsen under miljonprogrammets 

epok. En ny stadsbyggnadsepok inleddes. Denna präglades av traditionellt slutna kvarter med 

en rikare variation av bebyggelsens skala. Kvartersenklaver byggdes i flera enheter vilka gavs 

variation genom en uppdelning i flera byggnadsenheter med olika byggherrar. Dessa 

samordnades i en strukturplan där gemensamma planmotiv sattes upp efter rutnätsstaden 

(ibid.). 

Förhållningssätt  

Områdenas planerade helhet respekteras: den färdigplanerade helheten med sammanhängande 

utformning och höga täthet är vägledande för kompletteringar. Ny bebyggelse kan sällan ske: 

då områdenas utformningsmässigt avslutade karaktär sällan ger utrymme för kompletteringar 

(ibid.). 

Verksamhetsområden 1800-talet till idag 

Industri och terminalområden etablerads under 1800-talet i innerstaden, särskilt vid 

stränderna. Vid sekelskiftet 1800-1900 började utflyttningen av dessa till ytterstaden, 
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framförallt i sjönära lägen eller längs industrispår, detta till förmån för ett högre 

markutnyttjande och en bebyggelse av mer ordnad karaktär (ibid.). 

Förhållningssätt 

Verksamhetsområdena utvecklas efter sina olika förutsättningar: hamnar, industri och 

terminalområden behåller sin funktionella tydlighet. I vissa kontorsområden kan stadsmiljön 

utvecklas och göras mer integrerad med bostäder (ibid.). 

8.2.2 Geografiska informationssystem och IDRISI Andes 

Nedan i figur 25 visas skalan för området och dess avgränsning som framförallt har 

koncentrerats till Älvsjö centrum. I bilden finns markanvändning, grönområden, vägar och 

byggnader utsatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               Figur 25: Älvsjö (Sveriges lantbruksuniversitet, 2013) 

Figur 26 visar indelningen av byggnadstyper på kvartersnivå för Älvsjö. Området består av 

stadsbyggandstyperna nyare stadsenklav, smalhusstad, verksamhetsområden, villastad, äldre 

förstad och mark klassad som öppen mark. 
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Figur 26: Älvsjö byggnadstyper (Alam & Janson, 2013) 

Figur 27 visar bufferzoner från spårbunden kollektivtrafikstation och för 

attraktivitetspunkterna. Vi antar att den tilltänkta stationen för Lila linjen förläggs i centrum i 

anslutning till pendeltågsstationen. Tre bufferzoner har även här skapats för varje punkt med 

olika storlek och värde.  

I figur 28 har de två bilderna lagts ihop för att ligga till grund till den slutgiltiga analysen i 

IDRISI Andes. 
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Figur 27: Älvsjö bufferzoner (Alam & Janson, 2013) 

Figur 28: Älvsjö byggnadstyper och bufferzoner (Alam & Janson, 2013) 
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I IDRIS Andes har alla kriterier viktats emot varandra i en map algebra analys. Figur 29 visar 

markområden lämpligast för exploatering i Älvsjö utifrån våra uppställda kriterier rankade på 

en skala mellan 0-100. Ju mörkare och intensivare orange färg, desto högre lämplighet för 

exploatering har området i fråga. 

 

             Figur 29: Älvsjö lämplighet för exploatering (Alam & Janson, 2013) 

8.3 Årstafältet 

8.3.1 Dominerande stadsbyggnadskaraktär  

Smalhusstad 1930-1950 

Smala lamellhus började byggas i Stockholms förorter under 1930-talet. Dessa placerades i 

öppna och parallellställda planmönster. Byggnaderna är friliggande och har tre till fyra 
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våningar. En reaktion mot smalhusområdenas upplösta kvarter kom efter kriget i en period 

som kallas det moderna stadsbyggandets genombrott. Grannskapsenheter bildades där 

lamellhuslängorna grupperades så att de bildade rum. Små grannskapsenheter bildades med 

centrumanläggningar med mycket höga ambitioner såsom i Årsta. Planmönstret är varierat 

och inrymmer både trevånings lamellhus som formar slutna rum, omväxlande med 

dominerande höghusgrupper (ibid.). 

Förhållningssätt 

Smalhusstädernas karaktär bevaras och utvecklas: det öppna planmönstret som karaktäriserar 

smalhusstaden med fritt liggande byggnader integrerade i naturlandskapet är viktigt att 

bibehålla. En varsam integration med service och arbetsplatser eftersträvas inom befintlig 

bebyggelse. Komplettering kan ske om husen anpassas till smalhusstadens skala och karaktär: 

denna kan ske i mindre skala inordnade i planmönstret eller som friare utformade husgrupper 

strax utanför stadsdelens sammanhållna miljöer. Nya hus bör då underordnas till 

trädtoppshöjd och terräng i likhet med befintlig bebyggelse (ibid.). 

Verksamhetsområden 1800-talet till idag och Tunnelbanestad; 1950-talets ABC-städer och 

1960-talets punkthusstadsdelar är även framträdande typer på Årstafältet (se 

stadsbyggnadskaraktär och förhållningssätt i tidigare läsning). 

8.3.2 Geografiska informationssystem och IDRISI Andes 

Figur 30 visar skala och avgränsning för Årstafältet. Områden som berörs är framförallt 

områden kring spårbundna stationer och det stora öppna fältet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30: Årstafältet (Sveriges 

lantbruksuniversitet, 2013) 
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Figur 31 visar byggnadstyper för området indelade på kvartersnivå. Området består av 

stadsbyggandstyperna ABC lamellhus, ABC punkthus, smalhusstad, verksamhetsområden 

och mark klassad som öppen.     

Figur 31: Årstafältet byggnadstyper (Alam & Janson, 2013) 

 

Figur 32 visar bufferzoner för spårbundna kollektivtrafikstationer, både existerande och den 

tilltänkta för Lila linjen, även attraktivitetspunkterna och dess bufferzoner visas. Tre 

bufferzoner har även här skapats för varje punkt med olika storlek och värde.  

 

I figur 33 har de två bilderna lagts ihop för att ligga till grund för den slutgiltiga analysen i 

IDRISI Andes.  
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Figur 32: Årstafältet bufferzoner (Alam & Janson, 2013)  

Figur 33: Årstafältet byggnadstyper och bufferzoner (Alam & Janson, 2013)  
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I IDRISI Andes har slutligen alla kriterier vägts emot varandra i en map algebra analys. Figur 

34 visar markområden lämpligast för exploatering i Årsta utifrån våra uppställda kriterier och 

rankade på en skala mellan 0-100. Ju mörkare och intensivare orange färg, desto högre 

lämplighet för exploatering har området i fråga. 

 

 

             Figur 34: Årstafältet lämplighet för exploatering (Alam & Janson, 2013) 
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9 Diskussion och avslutande analys 

9.1 Historia 

Genom granskning av litteratur och tidigare plandokument såsom Regionplan för Stockholm 

1936 och Generalplan 1952 kan en stark koppling mellan kollektivtrafiksutbyggnad och 

bostadsbebyggelse visa sig vara tydlig. Redan under järnvägens utbyggnad på 1860-talet 

ställdes krav på förbättrade transportbehov vilket skapade förutsättningar till de tidiga 

förortsexploateringarna runt innerstaden. Bilismen har även den haft en stark faktor till 

bebyggelseutveckling under 1900-talets början, tidigare obebyggd mark kunde lättare 

exploateras till förmån för bostäder. På senare år har bilismen dock ifrågasatts och spårtrafik 

har lyfts fram och fått en mer framträdande roll. Detta var särskilt tydligt under 1950–60 talets 

utbyggnad av ABC-städerna och 1960-70 talets miljonprogramssatsning, då bostadsområden 

systematiskt utvecklades i samspel med utbyggnaden av tunnelbanelinjerna. 

I Regionplan för Stockholm från 1936 uppmärksammades den stora trafikbelastningen 

bilismen gav upphov till i Stockholms centrala delar. Bilismens baksidor skapade utmaningar 

för framtiden. Detta ledde så småningom till uppkomsten av förortsbanor på räls. Krav 

ställdes på att banorna skulle utvecklas där det fanns en tät bebyggelse eller där stor framtida 

trafik skulle kunna väntas. Det var även av yttersta vikt att banan drogs genom områden med 

god tillgång till lämplig byggnadsmark, för att kunna utnyttja banans fulla potential. Det 

handlade först och främst att planera samhället efter banans utbyggnad och inte tvärtom. Även 

i Generalplanen från 1952 betonas att lokalisering av bostadsområden bör utvecklas intill 

stationerna.  

Trafikplanering och bebyggelseplanering har i många fall bedrivits som separata element 

genom historien, men genom granskning av dessa dokument kan en tydlig koppling och 

vision för samplanering mellan de bägge inrättningarna ses. Stockholms geografiska 

utveckling har till stor del påverkats av tunnelbaneutbyggnadens linje-punkt struktur, diverse 

stadstyper har växt fram längs banans knutpunkter där olika byggnadsepoker har legat som 

referens. Sett ovanifrån kan denna typ av utveckling ha lett till ett mer utspritt stadslandskap 

där bostadsområden systematiskt växte fram längs tunnelbanans knutpunkter. Utan 

tunnelbanans framväxt hade troligen Stockholms stadslandskap sett annorlunda ut, kanske 

hade staden vuxit mer koncentriskt och skapat ett tätare Stockholm.  

9.2 Styr- och strategidokument 

I RUFS anges att framtida utveckling av boende, verksamheter och funktioner bör 

koncentreras genom en flerkärning och tät region. Stockholm har genom tiden utvecklats med 

en relativt enkärning struktur. Av denna anledning har det i RUFS redovisats en 

utvecklingsplan med yttre regionala stadskärnor som har till uppgift att komplettera den 

centrala regionkärnan. Utöver de regionala stadskärnorna redovisas även regionala 

stadsbygder med utvecklingspotential och övriga regionala stadsbygder. Av alla regionala 

stadskärnor berörs endast den centrala regionala stadskärnan, det vill säga centrala Stockholm, 

av Lila linjens dragning. Tänkta stationer i den centrala regionala stadskärnan är Årstafältet, 

Liljeholmen, Fridhemsplan, Hagastaden, Solna och Arenastaden. Övriga stationer, det vill 

säga Hagsätra, Älvsjö och Danderyds sjukhus klassas som regional stadsbygd med 
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utvecklingspotential. I figur 35 redovisas linjens tänkta dragning och stationer på RUFS 

plankarta och berörda områden. 

 

       Figur 35: Modifierad plankarta från RUFS för Stockholms län 2030 (Alam & Janson, 2013) 

I översiktsplanen redovisas ett antal tyngdpunkter med utvecklingspotential utanför de 

centrala delarna av staden. Genom att satsa på tyngdpunkter skapas möjligheter att tillvarata 

ytterstadens potential. Stadsdelarna ska utredas för en omfattande förtätning och 

stadsutveckling där målet är att skapa funktionsblandade och täta stadsmiljöer. Av yttersta 

vikt är att vidareutveckla högklassiga kommunikationer med omgivande stadsdelar, så att 

tyngdpunkterna kan kopplas ihop och på längre sikt bilda ett sammanhängande nätverk. 

Utöver de nio tyngpunkterna som redovisas i översiktplanen finns även elva strategiska 

områden i stadens mer centrala delar, detta är områden med utvecklingspotential.   

Av de olika tyngdpunkterna berörs endast Älvsjö av Lila linjen. Av de strategiska områdena 

berörs Årstafältet, Liljeholmen och Norra Station (Hagastaden). I figur 36 redovisas linjens 

tänkta dragning och dess stationer på promenadstadens plankarta och vilka områden som 

berörs. 
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       Figur 36: Modifierad plankarta Promenadstaden (Alam & Janson, 2013) 

Efter granskning av RUFS och översiktplanen går det att se att intentionerna rådande 

bostadsbyggande och kollektivtrafikutveckling på det stora hela går hand i hand. Dock kan 

även observeras att det råder en del konflikter i de bägge dokumentens intentioner rörande 

lokaliseringen av framtida utveckling av nya stadsdelar. Det vill säga RUFS regionala 

stadskärnor, regionala stadsbygder med utvecklingspotential, övrig regional stadsbygd samt 

översiktsplanens tyngdpunkter och strategiska områden. Detta kan vara förvirrande men kan 

samtidigt av Socialdemokraterna argumenteras till deras fördel. Skulle linjens dragning och 

tänkta stadsutveckling inte överensstämma med intentionerna i ett av dokumenten kan det få 

stöd i det andra.  

 

Med utgångspunkt från Lila linjen och dess tänkta stationer, är RUFS och dess intentioner 

gällande stadsutveckling mer överensstämmande än översiktsplanen, då den i stort sett tyder 

på att hela dragningen av linjen har utvecklingspotential i olika grader. Översiktsplanen är 

även den i stora drag i linje med den tänkta linjedragningen utifrån ett 

stadsutvecklingsperspektiv. Det ska dock betonas att översiktsplanen till skillnad från RUFS 

endast fokuserar på Stockholms stad, av den anledningen berörs inte områden utanför 

kommungränsen. Ingen av RUFS yttre regionala stadskärnor berörs av den tänkta 

linjedragningen, av översiktplanens tyngdpunkter berörs endast Älvsjö. Detta kan ses som en 
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svaghet då linjedragningen i stort sett inte sammanfaller med visionerna i dessa dokument 

rörande framtida koncentrationer av exploatering (yttre regionala stadskärnor i RUFS och 

tyngdpunkter i översiktsplanen).  

9.3 Hagsätra, Älvsjö och Årstafältet 

Följt av RUFS och Stockholms översiktsplan uträttades en typmorfologisk analys. Detta är en 

relativt obeprövad metod där stort utrymme ges till utredaren. Det finns inga direkta bestämda 

regler eller mallar för hur denna analys ska utföras. Vi har dock i denna analys följt Philippe 

Panerais fyra rekommenderade faser för hur en analys ska genomföras. Detta kan även 

ifrågasättas då metoden inte är vetenskapligt beprövad. 

 

Med hjälp av GIS och IDRISI Andes har specifika markområden lokaliserats som lämpar sig 

för exploatering utifrån våra uppställda kriterier i de utvalda områdena Hagsätra, Älvsjö och 

Årstafältet. Värt att notera är att analysen även visar på områden som lämpar sig sämre för 

exploatering. Det bör även påpekas att analyserna i arbetet kan göras mer ingående, valet av 

kriterier i GIS-analysen kan ifrågasättas. Kriterierna har valts och analyserats utefter våra 

värderingar och preferenser. Det betyder därmed att de valda kriterierna inte behöver vara de 

mest optimala i detta sammanhang. Ett exempel skulle kunna vara valet av avstånd på 

buffrarna eller värderingen av byggnadstyperna på lämplighetsskalan. 

Analysen visar framförallt att områden på öppen mark inom radien för bufferzonen för den 

spårbundna stationen, samt inom avstånd för attraktivitetspunkterna visar på störst lämplighet 

för bebyggelse.  

 

Byggnadstypen i fråga är även den avgörande och spelar in i sammanhanget. Olika 

byggnadstyper har olika förutsättningar för nyexploatering. Nedan i tabell 3, 4 och 5 redovisas 

de utvalda områdenas olika byggnadstyper och dess potential till utveckling. Tabellen visar 

även åtgärder enligt Stockholms byggnadsordning.  

Hagsätra 

Byggnadstyper Åtgärder enligt Stockholms 

byggnadsordning 

 Resultat från analys - 

utvecklingsmöjligheter 

Tunnelbanestad 

(ABC-stad) 

eBav vavekfv caBkcevavBhcB varav

e  arrrB 

Stora utvecklingsmöjligheter 

Tunnelbanestad 

(Miljonprogram) 

 caBkcevavekfvhh oar vaveBrv

 BadBccvhh vcavercBB vrvrBav

  ad  aerevv chee araeBa 

Stora utvecklingsmöjligheter 

        

Tabell 3: Hagsätras byggnadstyper och utvecklingsmöjligheter (Alam & Janson, 2013) 

Hagsätra domineras av byggnadstyperna tunnelbanestad (ABC-stad och 

miljonprogramsområden). Stockholms byggnadsordning förordnar en  utveckling av dessa 

områden med fokus på  bevaring och komplettering med ett bibehållande av 

bebyggelsekaraktären. Vår analys visar även på stora utvecklingsmöjligheter i dessa områden 

(figur 24).  
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Älvsjö 

Byggnadstyper Åtgärder enligt Stockholms 

byggnadsordning 

 Resultat från analys - 

utvecklingsmöjligheter 

Verksamhetsområde Utvecklas efter sina olika 

förutsättningar 

Stora utvecklingsmöjligheter 

Villastad Kan kompletteras med bibehållen 

balans 

Väldigt begränsade 

utvecklingsmöjligheter 

Nyare stadsenklav Områdenas planerade helhet 

respekteras 

Begränsade 

utvecklingsmöjligheter 

Äldre förstad Bevaras och utvecklas Begränsade 

utvecklingsmöjligheter 

 

Tabell 4: Älvsjös byggnadstyper och utvecklingsmöjligheter (Alam & Janson, 2013) 

 

Älvsjö domineras av byggnadstyperna villastad, nyare stadsenklav, verksamhetsområden och 

till viss del av äldre förstad. Verksamhetsområden bör enligt Stockholms byggnadsordning 

utvecklas efter sina olika förutsättningar. Kontorsområden kan i vissa områden kompletteras 

med bostäder. Vår analys visar på stora utvecklingsmöjligheter för dessa områden. 

Stockholms byggnadsordning förespråkar för villastäder en utveckling där komplettering sker 

med bibehållen balans. Nya byggnader anpassas till tomter och naturmark. Vår analys visar på 

en väldigt begränsad utvecklingsmöjlighet för bostadsbyggande i dessa områden. För nyare 

stadsenklav och äldre förstäder förordnar Stockholms byggnadsordning en restriktiv 

utveckling. Ny bebyggelse kan sällan ske i dessa områden och bör respektera den planerade 

helheten. Vår analys förstärker även detta faktum då utvecklingsmöjligheterna är begränsade 

(figur 29). 

Årstafältet 

Byggnadstyper Åtgärder enligt Stockholms 

byggnadsordning 

 Resultat från analys - 

utvecklingsmöjligheter 

Smalhusstad Bevaras och utvecklas Stora utvecklingsmöjligheter 

Tunnelbanestad 

(ABC-stad) 

eBav vavekfv caBkcevavBhcB varav

e  arrrB 

Stora utvecklingsmöjligheter 

Verksamhetsområde Utvecklas efter sina olika 

förutsättningar 

Stora utvecklingsmöjligheter 

 

Tabell 5: Årstafältets byggnadstyper och utvecklingsmöjligheter (Alam & Janson, 2013) 

 

Årstafältet domineras av byggnadstyperna smalhusstad, tunnelbanestad (ABC-stad) och 

verksamhetsområden. Stockholms byggnadsordning anger en utveckling för dessa områden 

med fokus på bevaring där komplettering kan ske om nybebyggelse anpassas till områdets 

skala och karaktär. Vår analys visar på stora utvecklingsmöjligheter för dessa områden (figur 

34). Förhållningssätt för utveckling av Verksamhetsområden och Tunnelbanestad (ABC-stad) 

är samma som i tidigare läsning gällande intentionerna i Stockholms byggnadsordning och 

våra analyser.  
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För att summera det hela är miljonprogramsområden, ABC-stadsområden, 

smalhusstadsområden och verksamhetsområden som i första hand bör elaboreras med och 

visar på starkast potential för utveckling i analysen.  

 

I den fördjupade områdesanalysen har vi visat på hur olika områden lämpar sig i olika grad 

för exploatering av bebyggelse. Detta betyder dock inte att dessa områden bör bebyggas, eller 

över huvudtaget finns möjlighet till. Ägandeförhållandet av marken är en faktor som kan 

spela in.   

 

Figur 37: Hagsätra, Älvsjö och Årstafältet (Sveriges lantbruksuniversitet, 2013) 

I detta fall äger kommunen all gatu- och parkmark i områdena, det vill säga det som är gult 

och grönt på kartan inklusive gatorna (se bild 50,51 och 52). Kvartersmarken är ifylld med tre 

olika rödbruna färger som motsvarar bostadsbebyggelse (villabebyggelse och flerfamiljshus) 

och industrimark. Där kan generellt sägas att fastigheterna för villorna är privatägda medan 

marken för flerfamiljshus och industrimark ägs av kommunen men upplåts genom tomträtt till 

bostadsrättsföreningar, kommunala bolag eller enskilda fastighetsbolag och ibland även till 

enskilda privatpersoner. I Hagsätra och Årsta är det mestadels tomträttsfastigheter, det vill 

säga att kommunen äger marken men hyr ut denna, alltså kommunal mark med privata 

byggander. Älvsjö består till större delen av villaområden med privata fastighetsägare, 

förutom i de mer centrala delarna där kommunen äger marken. Att kommunen äger marken 

underlättar för tillkommande bebyggelse. Något som dock måste beaktas är att 

ägandemönstret är mycket mer komplext idag än det var när tunnelbanan utvecklades på 50-

70 talet. Det finns betydligt fler markägare idag än det gjorde under denna period. Detta kan 

utgöra ett hinder för att utvecklingen ens ska komma till skott. 

I princip så är all berörd mark detaljplanelagd, ny planläggning pågår dessutom på Årstafältet 

och en del av Älvsjö centrum. På Årstafältet undersöks förutsättningarna för en helt ny 

stadsdel. Denna utredning befinner sig för närvarande i programskedet (Bygg- och 

plantjänsten, 2013).  I Älvsjö centrum har under flera år planering för en omvandling pågått 

och ett nytt centrum med nya bostäder och kommersiella lokaler har påbörjats. Flera faktorer 

pekar på en fortsatt utveckling och att arbetet fortsätter kring området för Stockholmsmässan. 
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Stadsbyggnadskontoret har föreslagit att ett programarbete påbörjas med 

exploateringskontoret och framtagande av en strukturplan för området (ibid.). 

9.4 Intervjuer 

Stockholm växer i snabb takt, detta ställer krav på bostadsbyggandet och kollektivtrafiken. 

Tunnelbanan i Stockholm har nått sitt kapacitetstak. Det har inte skett någon utbyggnad i 

systemet på ungefär tjugo år vilket gett konsekvenser på bostadsbyggandet. För att Stockholm 

ska kunna växa krävs en god fungerande kollektivtrafik. Ett flertal linjesträckningar har av 

olika politiska partier föreslagits för att kunna tackla framtida problem. Socialdemokraternas 

förslag Lila linjen är ett av dessa. Mycket av förslaget bygger på Trafikförvaltningens 

stomnätsstrategi då linjedragningen delvis utgår ifrån denna.  

 

Eric Tedesjö på Stadsbyggnadskontoret tycker att Lila linjen är ett intressant utspel. Han 

menar dock att linjen inte är realistisk i denna exakta utformning och betonar att det krävs en 

betydligt mer omfattande utredning kring förslaget. Tedesjö menar även att det måste 

undersökas mer om vilka effekter linjedragningen kan ge utöver rent trafikmässiga. 

Då det i dagsläget byggs mycket i Stockholm så är en viktig fråga i detta sammanhang om den 

föreslagna tunnelbanelinjen skulle kunna skapa nya förutsättningar för bostadsbyggande eller 

inte. Socialdemokraterna menar att det kommer att ställas krav på bindande avtal på att 

bostadsbyggande utvecklas i takt med att de nya stationerna byggs. De trycker även på att 

linjen kommer att gynna befolkningen och tillväxten i Stockholm med nytt bostadsbyggande 

och skapandet av en större arbetsmarknad. 

Många av de berörda områdena står redan inför en stadsomvandling med Årstafältet, 

Hagastaden och Arenastaden i spetsen. Tedesjö anser att linjen förmodligen kommer att 

gynna befolkningen och tillväxten, men han är mer kluven i frågan om dragningen är den 

optimala. Nanna Wiklund på Socialdemokraterna menar att linjen fortfarande är ett 

utredningsförslag och dragningen av linjen är fortfarande en principskiss. 

Isak Rubensson på Trafikförvaltningen hos Stockholms läns landsting är även han till viss del 

kritisk till förslaget. Han tror att Lila linjen endast marginellt kommer att bidra till framtida 

bostadsbyggande och tillväxt i Stockholm. Rubensson tycker att det råder ett stort glapp 

mellan att planera och genomföra saker och ting, och framförallt då Lila linjen är väldigt dyr 

blir detta en finansieringsfråga. 

9.5 Baksidor med TOD  

TOD handlar i grund och botten om att koncentrera urban stadsutveckling längs med 

kollektiva trafikpunkter med syftet att stimulera tillväxt. Det ska dock betonas att det finns 

baksidor med TOD. En rapport från Dukakis Center för urbana och regionala studier från 

Northeastern University ger en ny insikt i debatten. Rapporten visar att TOD kan ge oönskade 

förändringar. En av rapportens främsta slutsatser är att öppnandet av en ny station som 

utvecklats i enlighet med TOD:s teorier ofta leder till ett inflöde av invånare med högre 

inkomst och ökade fastighetsvärden. Dessa är två indikatorer för gentrifiering (Pollack m.fl., 

2010). Gentrifiering innefattar en stadsdelomvandling med en förskjutning av 

samhällsklasser, från en lägre till en högre (Wikstöm & Olsson, 2012). Studien visar även att 
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en effekt blir att hyror i området ökar, vilket gör det svårt för låginkomsttagare att bo kvar. En 

annan slutsats är att kollektivtrafikanvändandet minskar i området efter TOD:s intåg och att 

bilanvändandet ökar. Invånare med högre inkomst tenderar till att ha fler bilar. Människor 

som lockas till stadsdelar med en hög andel kollektivtrafik, och har råd att bo där, använder 

inte kollektivtrafik i samma utsträckning som människor med lägre inkomst. Författarna 

konstaterar att detta är en oroande trend, men betonar att det inte finns någon orsak och 

verkan mellan TOD och gentrifiering. Det handlar ofta om en oavsiktlig konsekvens som kan 

motverkas med en rad politiska verktyg, med syftet till att öka möjligheterna till beblandade 

bostadsformer och reglering av hyresnivåer (Pollack m.fl., 2010). Detta är även något som 

måste beaktas vid en eventuell utbyggnad av Lila linjen och nya bostadsområden.  

9.6 Dagens planering kontra modernismen 

Stockholm har utvecklats i flera byggnadsepoker med olika planeringsideal. Modernismen är 

en byggnadsepok som format Stockholm struktur i stora drag.  Modernismen uppkom under 

1920 talet med samhällsplaneringsideal baserade på Le Corbusier med flera. Gaturummen 

upphörde att vara mötesplats och stora avstånd mellan byggnader förespråkades (Hållbar 

utveckling, 2013). Funktionsseparering var ett ideal under denna epok där funktioner av olika 

slag skiljdes åt. Bilen utgjorde ett idealt trafikmedel som gjorde funktionsuppdelningen 

praktiskt möjlig.  

Modernismen är djupt rotad inom svensk samhällsplanering och har setts som norm i många 

år. På senare tid har detta planeringssätt dock kritiserats och den funktionsblandade staden har 

använts som redskap för att bekämpa denna typ av stadutveckling. Den funktionsblandande 

staden är ett sätt att planera för det nya kunskaps- och tjänstemannasamhället. Detta är en 

trend som genomsyrar planeringen världen över och ses som det självklara alternativet. Om 

denna typ av utveckling är den rätta eller inte kan diskuteras. Sett ur ett Stockholmsperspektiv 

där bostadsbristen är påtaglig bör denna fråga lyftas fram. Modernismens planeringeringsideal 

nådde sin kulmen under 1960- och 1970 talet med ett massindustriellt byggande under 

Miljonprogrammet. Denna planeringsinsats tacklade visserligen bostadsbristen, men frågan är 

om den skapade mänskliga miljöer. Funktionsblandade stadsdelar sägs vara levande med stor 

variation och täthet och anpassade till den mänskliga skalan.  Dock är den funktionsblandade 

staden dyrare att bygga och ytterligare kostnader kan tillkoma när det ställs krav på estetik 

och design, som i sin tur kan dra ut på processen. Balansgången mellan att möta 

bostadsbristen och skapa nya stadsdelar efter olika behov och trender är svår och till detta 

finns ingen självskriven lösning. 
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10 Slutsatser 

 

I detta kapitel återknyter vi till de tre uppställda forskningsfrågor som formulerats i arbetets 

inledning. Genom fältarbete, litteraturstudier, GIS-analyser och intervjuer har olika aspekter 

analyserats och belyst både för och nackdelar med Lila linjen. Vi har försökt att göra detta 

arbete med en neutral och så pass objektiv ställning som möjligt. Detta kan ibland vara svårt 

då vi faktiskt har en egen subjektiv och kanske undermedveten ställning i olika frågor. Vi ska 

nedan ge svar på våra frågeställningar och dra slutsatser. 

– Hur har kopplingen mellan utbyggnad av spårinfrastruktur och bostadsbyggande sett ut ur 

ett historiskt perspektiv i Stockholm? 

I Regionplan för Stockholm 1936 och Generalplan 1952 har kopplingen mellan utbyggnaden 

av spårinfrastruktur och bostadsbyggande varit framträdande. Redan under 1860-talet vid 

järnvägens utbyggnad ställdes det krav på bättre transport vilket ledde till exploateringar i 

ytterstaden. Bilismen har även den haft betydelse för bebyggelseutvecklingen då mark lättare 

kunde exploateras till förmån av bostäder. Baksidan med bilismen var att den krävde stort 

gatuutrymme i tätorten. Av den anledningen utvecklades de första förortsbanorna i 

Stockholms centrala delar. Ett krav var att banorna skulle uppdagas där det fanns en relativt 

tät bebyggelse och där stor trafik skulle komma att väntas. I takt med att tunnelbanan byggdes 

ut under 50-talet skapades stora förutsättningar för bostadsbyggande. En ny epok inleddes 

med de storskaliga ABC-städerna där planeringen av spårinfrastruktur och bostadsbyggande 

gick hand i hand.  

Under arbetets gång har vi belyst hur viktig spårinfrastrukturen är och har varit i Stockholm 

för bostadsbyggandet då de bägge inrättningarna ofta utvecklats parallellt. Vår analys 

bekräftar även detta faktum och vi drar av den anledningen slutsatsen att det är av yttersta vikt 

att trafik- och stadsplanering inte bedrivs som separata element.  

– Stockholms översiktsplan och RUFS anger ett antal utvecklingsområden för Stockholm. Är 

den föreslagna tunnelbanedragningen i linje med dessa intentioner? 

Efter granskning av RUFS 2010 och Stockholms översiktsplan 2010 har en jämförelse gjorts 

dokumenten emellan. På det stora hela överensstämmer dess intentioner rörande stads- och 

kollektivtrafikutveckling. Dock kan det observeras att det råder en del konflikter rörande 

lokaliseringen av framtida utveckling av nya stadsdelar. Med Lila linjen och de tänkta 

stationerna som utgångspunkt berörs fler stadsutvecklingsområden i RUFS än i Stockholms 

översiktsplan.  RUFS tyder på att alla de tänkta stationerna har utvecklingspotential i olika 

grader på grund av att linjen sammanfaller med den inre regionala stadskärnan och regionala 

stadsbygder med utvecklingspotential. I översiktsplanen berörs en angiven tyngdpunkt och tre 

strategiska områden. 
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– Vilken stadsutvecklingspotential har de utvalda områdena längs den föreslagna 

tunnelbanelinjen och vilka områden lämpar sig bäst för exploatering utifrån våra uppställda 

kriterier? 

Målet med att utveckla ett stadsområde efter TOD:s teorier handlar om att koncentrera urban 

stadsutveckling med hög täthet kring kollektiva trafikpunkter. Såvida en förtätning av 

områdena i fråga skulle vara aktuell är det viktigt att skapa urbana kvaliteter med en 

blandning av funktioner som innefattar både bostäder, arbetsplatser och service. Vi ser stor 

möjlighet att utveckla flera områden i fråga utefter Lila linjen med TOD som referens. 

 

Efter uträttat fältarbete och analyser i GIS och IDRISI Andes samt styrdokument ser vi en 

potential för stadsutveckling för alla tre utvalda områden (se figur 24 för Hagsätra, figur 29 

för Älvsjö och figur 34 för Årstafältet). Avgränsade områden har pekats ut med olika 

lämplighet för exploatering. Detta kan ske dels genom förtätning, nyexploatering och genom 

transformation. 

I Hagsätra handlar det om nybebyggelse på tom mark, förtätning, eventuellt transformation av 

miljonprogramsområden, ABC-stadsområden och verksamhetsområden. 

I Älvsjö handlar det främst om att bebygga öppen mark och transformation av 

verksamhetsområden, medan det i Årsta handlar om att bebygga öppen mark, framförallt 

Årstafältet men även transformation av verksamhetsområden och förtätning i 

smalhusstadsområden. Den fördjupade områdesanalysen visar på att Årstafältet är det område 

som har störst förutsättningar för nyexploatering på grund av dess stora öppna obebyggda 

ytor. Kommunen äger även större delen av marken i området, vilket underlättar initiering till 

stadsutveckling.  På Årstafältet undersöks dessutom förutsättningarna för att bygga en ny 

stadsdel, utredningen ligger för tillfället i programskedet. Detta pekar på att våra analyser 

faktiskt överensstämmer med politiska intentioner.  

Vid en eventuell stadsutveckling av områdena är det viktigt att det tas tillvara på kvalitéer 

som områdena besitter och bygga vidare på karaktären i stadsdelarna vilket Stockholms 

byggnadsordning (1997) förordnar. Genom en högre bebyggelsetäthet ges bättre 

förutsättningar för Lila linjen och omvänt skapar linjedragningen förutsättningar för ökad 

exploatering. 

Vad som står klart efter att ha granskat olika styr- och strategidokument är att kollektivtrafik 

har hög prioritet, det är bra för attraktiviteten och det för med sig många positiva effekter. Lila 

linjen är en bra grund att jobba ifrån, den utgår från SL:s  stomnätverks strategi. En 

tunnelbana är kapacitetsmässighet det bästa färdmedelsvalet. En ny tunnelbanelinje skulle 

avlasta befintliga linjer och även skapa förutsättningar för exploatering. Frågan är dock om 

Lila linjens dragning är den optimala. Denna fråga låter sig inte lätt besvaras, det behövs fler 

och djupare analyser och framförallt jämföras med alternativa dragningar.  
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