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Abstract 

Stockholm has in recent years experienced a strong population increase but despite that fact, 

the demand for housing has not been followed by enough housing contracts. According to 

forecasts, growth in population will further be continued upward. 

 

With more condominiums than rental units on the market, new apartments are too expensive 

to live in. This creates unsustainable problems for those in lower classes of society. Creating a 

housing market in the periphery of Stockholm is not sustainable from a social perspective. A 

new ―Million programme‖ could cost the city too much, financially and socially. The housing 

problem requires a type of planning that puts keywords, such as density, accessibility, 

attractiveness and green factors in relation to each other. 

 

A collaboration between consultancies Spacescape and Evidence, in fall of 2010 aimed to 

investigate the relationship between the living environment and the willingness to pay a 

certain price. This was done by studying the relationships between urban structures and 

housing prices. The study clearly shows that there is a need to change the way current housing 

policy focuses on the matter. A change from urban policy regulated hosing perspective 

development to a more necessity and attractiveness urban perspective. A shift from quantity 

to quality. 

 

The investigation from Spacescape shows that there potential to further build 140,000 

housings in Stockholm municipality, afterwards, the buildable land is exploited to a 

maximum. Stockholm Chamber of Commerce also follows up on this statement, arguing that 

current land-use restrictions puts an end for further buildable land in Stockholm, if restrictions 

are not regulated. 

  

In this study, Årsta and Björkhagen have been studied from a purely urban perspective, with 

focus on how green and infrastructure could be designed to create a more attractive housing 

market in these areas. With Spacescapes report as a basis, I have developed three draft plans 

for both districts that contribute to a vision of creating a denser and cohesive neighborhood 

environment with additionally a housing market that meet the demand of the market. 

Moreover, a price analysis has been done to study the difference in prices of such a housing 

market. 

 

In conclusion, from an urban perspective, there is potential to meet the supply and demand of 

housing in Stockholm. The proposal draft plans will undoubtedly have a significant 

environmental impact on local and national policies, laws and regulations regarding the use 

and management of land. But viewed from a long-term planning perspective, this type of 

urban development creates incentives that could benefit the state, the municipality, the market 

and its residents. If it is from an economic, social or an environmental perspective, that is for 

another discussion. 

 

The purpose of this work is to contribute as supporting material for further studies to gain 

greater knowledge of what it takes to solve the shortage of attractive homes in Stockholm. 
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Sammanfattning 

 

Stockholm har fått uppleva en stark befolkningsökning dem senaste åren men trots efterfrågan 

av bostäder har inte utbudet varit tillräckligt. Enligt prognoser för Stockholm läns 

befolkningsutveckling kommer denna trend dessutom vara fortsatt uppåt.  

 

Med fler bostadsrätter än hyresrätter på markanden blir de nya bostäderna som byggs alltför 

dyra att bo i. Detta skapar ohållbara problem för dem lägre klasserna av samhället. Att skapa 

en bostadsmarknad i periferin av Stockholm är inte hållbart ur ett socialt perspektiv. Risken 

för ett nytt miljonprogram kan kosta staden allt för högt, både ekonomiskt och ur ett socialt 

perspektiv i ett längre perspektiv. För att komma ut ur denna bostadproblematik krävs att 

planering ställs i relation till täthet, tillgänglighet, attraktivitet och gröna faktorer. 

 

Ett samarbete mellan konsultföretagen Spacescape och Evidens skedde hösten 2010 då de 

båda fick i ett gemensamt uppdrag från Regionplanekontoret och fyra andra kommuner att 

utreda relationen mellan boendemiljö och betalningsviljan för bostäder, genom att studera 

sambanden mellan stadsstruktur och bostadsrättspriser. Studien visar tydligt att det finns ett 

behov av att ändra fokus på den rådande bostadspolitiken. Från att bygga ur ett 

stadsbyggnadspolitiskt perspektiv till att bygga för en nödvändig attraktiv stadsmiljö 

perspektiv. En bostadspolitik som växlar från kvantitet till kvalitet.  

 

Rapport från Spacescape visar att det finns potential till att ytterligare bygga 140 000 

bostäder, men endast om Stockholms översiktsplans riktlinjer följs, efteråt är den byggbara 

marken slut. Stockholms Handelskammare följer upp detta påstående och menar att 

restriktioner i praktiken gör att det inte finns någon byggbar mark i Stockholms och att 

lättnader i restriktion gränserna behövs för att skapa mer utrymme. 

 

Årsta och Björkhagen i Stockholm stad har studerats ur ett rent stadsmässigt perspektiv med 

fokus på hur grön- och infrastruktur bör planeras för att skapa en mer attraktivare 

bostadmarknad i dessa områden. Med Spacescapes rapport som underlag har jag tagit fram tre 

planförslag för båda stadsdelarna som bidrar till en vision om att skapa en mer tät och 

sammanhållen stadsdelsmiljö. Vidare har även en ekonomisk analys gjorts för att studera 

vilken skillnad i pris som det nya området kan få. 

 

Slutsats visar att det ur ett stadsmässigt perspektiv finns både potential och underlag för att 

möta utbud och efterfrågan av bostäder i Stockholm. Det planförslag som tagits fram i detta 

arbete kommer med all säkerhet ha betydande miljöpåverkan och lär strida mot kommunala- 

och nationella riktlinjer, lagar och förordningar gällande användning och hantering av land 

och markutnyttjande. Men sett ur ett långsiktigt planeringsperspektiv kan denna typ av 

stadsutveckling skapa incitament som gynnar staten, kommunen, marknaden och invånarna. 

Om det är ur ett ekonomiskt, socialt eller miljö perspektiv är för en vidare diskussion.  

 

Syftet med detta arbete är att bidra som stödjande underlag till fortsatta studier för att få större 

kunskap i vad som krävs för att lösa bristen på attraktiva bostäder i Stockholm.        
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Prognosen för Stockholm läns befolkning visar en fortsatt justering uppåt. Enligt siffror 

kommer Stockholm län slå tremiljoner gränsen redan vid år 2045. Ökningen i population 

beror främst på en stark immigration som skett senaste decennierna, främst från utlandet men 

även stark migration från övriga Sverige. Att Stockholm, i relation till denna 

befolkningsökning också fått ett väldigt lågt bostadsbyggande har blivit till ett stort 

samhällsproblem idag. När Stockholms befolkning senast krävde en lösning på 

bostadproblematiken, i mitten av 60-talet så levererade staten en miljon hyresrättsfastigheter 

inom ett tio års tidsintervall varav många i utkanten av Stockholm city som senare blev till att 

bli kallad för Miljonprogrammet. Idag krävs nya och drastiska tag på bostadsmarknaden för 

att hålla kurs med den utvecklingen som skett och sker. 

 

Förutom att det inte byggts tillräckligt mycket i förhållande till rådande befolkningsökning så 

har även dem höga priserna på bostadsmarknaden lett till att det har byggts för lite. 

Bostadsbristen har skapat ett samhällsekonomiskt problem som vidare uttrycks av Bengt 

Hansson, analytiker på Boverket som menar att ‖... svenska hushållens välfärd och tillväxt 

sägs vara hotad av bostadsbristen‖ (Så ökar vi bostadsbyggandet, 2013). 

 

Ett samarbete mellan konsultföretagen Spacescape och Evidens skedde hösten 2010 då de 

båda fick i ett gemensamt uppdrag från Regionplanekontoret och fyra andra kommuner att 

utreda relationen mellan boendemiljö och betalningsviljan för boende, genom att studera 

sambanden mellan stadsstruktur och bostadsrättspriser.
1
  

 

I studien klarläggs sambandet mellan stadsstruktur och bostadsrättspriser genom att studera 

försäljningen av 7000 bostadsrättsköp i korrelation till 1000 olika typer av läges- och 

stadsbyggnads analyser. Resultatet visar med en konfidensintervall på 90 procent att man med 

åtta olika parametrar kan förklara prisvariationen på bostadsrätter. Sju av dessa parametrar 

beror på stadsbyggnadsfaktorer, den åttonde är ett socioekonomiskt index över inkomst- och 

utbildningsnivån i bostadsområdet. Lägesfaktorer som påverkar betalningsvilja är: 

 

1. Närhet till city 

2. Närhet till spårstation 

3. Tillgång till gång- och gatunätet  

4. Tillgång till urbana verksamheter 

5. Tillgång till park  

6. Närhet till vatten  

7. Kvartersform 

8. Socioekonomiskt index 

     

Bostadsbristen i Stockholm växer för var dag. Att det trots detta byggs bostäder spelar mindre 

roll då dessa är för dyra att bo i. Dessutom föredrar den ekonomiska marknaden bostadsrätter 

framför hyresrätt vilket skapar ohållbara problem för dem lägre inkomstklasserna av 

samhället. Att skapa en bostadsmarknad i periferin av Stockholm är inte hållbart ur ett socialt 

perspektiv. Risken för ett nytt miljonprogram kan kosta staden allt för högt, både ekonomiskt 

och ur ett socialt perspektiv i ett längre perspektiv. För att komma ut ur denna 

                                                 
1
 En sammanfattning av metod och resultat av rapporten ‖Värdering av stadskvaliteter‖ finns att hämta härifrån, 

http://www.spacescape.se/send/PM_Stadskvaliteter.pdf 
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bostadproblematik krävs att planering ställs i relation till täthet, tillgänglighet, attraktivitet och 

gröna faktorer. Något som det inte idag satsas på.  

 

Med detta i bakgrund uttrycks det för att idag finnas ett behov av att inte bara bygga hållbara 

bostäder till rimligt lågt pris men också att bygget av bostäder sker i attraktiva stadsmiljöer.  

I detta arbete har jag valt att konstatera faktumet att det är ohållbart för en storstad som 

Stockholm att inte bygga attraktivt. Sådant underlag till planering kan dessutom leda till att 

utveckling av bostadsbyggande kan ske i områden som idag är mindre attraktiva för 

byggherrar samt att en bostadspolitik som gagnar alla parter i hela Stockholm kan växa fram. 

 

1.2 Problemförmulering 
Det finns alltså idag en efterfrågan på att bo i attraktiva stadsmiljöer med tillgång och närhet 

till diverse infrastruktur som tillsammans skapar en god stadsmiljö för boende. Tyvärr 

levereras inte kombinationen av dessa två som möjlighet till de bostadssökande. En 

bostadsmarknad måste byggas i en attraktiv stadsmiljö, ställs inte dessa i relation till varandra 

så är inte bostadsbristen löst.   

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att bidra som stödjande underlag till fortsatta studier för att få större 

kunskap i vad som krävs för att lösa bristen på attraktiva bostäder i Stockholm. Detta arbete 

tar sin ansats från rapporten Värdering av stadskvaliteter (2011) som beställts av 

Regionplanekontoret och Stockholms stad, Nacka kommun, Lidingö stad och Haninge 

kommun och utförts av konsultföretagen Spacescape AB och Evidens BLW. Vidare tas även 

ansats från rapporten Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss (2013) skriven 

av Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. I rapporten diskuteras olika sätt att skapa 

ekonomiska incitament för att skapa långsiktiga attraktiva stadsdelar. 

 

Det finns idag en kommersiell efterfrågan på en bostadsmarknad som samspelar med de 

värderingar som innefattas av en god stadskvalite
2
. Men dagens bostadsmarkand uppfyller 

inte kraven för just de värderingarna. Mina frågeställningar i detta arbete kommer relatera till 

bostadsbrist och dess relation till attraktivitet och stadskvalite men för att skapa bakgrund och 

bättre förståelse för kopplingen mellan dessa nyckelord kommer rapporten ta sin början vid en 

redogörelse av hur dagläget ser ut. Sedan går rapporten vidare till att studera hur man 

eventuellt i teorin kan gå tillväga samt vilka begränsningar finns inom den ekonomiska sfären. 

Detta leder således till dessa frågeställningar: 

 

- Hur ser dagsläget ut i bostadsmarknaden? – Efterfrågan och utbud  

- Hur kan man skapa ett bostadsutbud i Stockholm som skapar efterfrågade 

stadskvalitet? 

- Hur berörs priset av effekter för en bostadsmarknad med efterfrågade 

stadskvaliteter? 

 

                                                 
2
 Definitionen av stadskvalitet är tagen från Spacescapes rapport ‖Värdering av stadskvaliteter” (2011) där 

begreppet uttrycks som ‖... läges-, områdes-, eller rumsegenskap som t.ex. närhet till park eller 

kvartersutformning som har positiv påverkan an på värderingen av boende”. 
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1.4 Avgränsning 
Jag har valt att begränsa mig till utvecklingspotential för bostadsbyggande inom Stockholm 

läns gränser. Förutom att bostadsfrågan är högst aktuell så är Spacescapes modell för 

stadskvalite baserad på data inhämtat från Stockholm. Modellen används som underlag till 

mitt arbete.  

Avgränsning har dessutom gjorts enligt de riktlinjer som Stockholms översiktsplan 

förespråkar för en mer tät och sammanhållen stad. Specifikt gäller detta stadens utvidgnings 

områden, Årsta och Björkhagen.  

 

Arbete sker ur ett rent stadsmässigt perspektiv där inkludering av lagar och generella regler 

vid markutnyttjande inte tagits till hänsyn. Vidare tar jag inte upp heller några konkreta 

lösningar men däremot påvisar jag teoretiskt sett hur en bostadsmarknad med efterfrågade 

stadskvaliteter kan lösa bristen på attraktiva bostäder i Stockholm.       

1.5 Metod 
 

Metoder för att bedriva ett forskningsarbete kan grunda sig på flera angreppssätt. Vad som ska 

studeras och/eller undersökas ligger till grund för valet av metod. Detta exjobb kommer att 

bestå av en blandning av metodiker, där bl.a. båda kvalitativa och kvantitativa  

tillvägagångssätt appliceras. Den första och andra frågeställningen grundar sig främst på en 

kvalitativ forskning medan den tredje och sista frågeställningen först och främst bygger på en 

kvantitativ  tillvägagångssätt, där förändringsprocessen kan mätas i siffror. Att veta vart 

gränsen går mellan dessa två metodiker är inte självklart satta, och som många andra studier, 

kan en kombination av dessa två förutsättas (Groat och Wang, 2002) 

 

Detta arbete genomförs huvudsakligen med en fallstudie av två områden i Stockholms län för 

att svara på aktuella frågeställningar i detta arbete. Fallstudierna grundar främst på 

litteraturstudier med relevans över aktuell forskning- och kunskapsöversikt. Vidare grundar 

sig detta arbete på ett primärt samhällsvetenskapligt angreppssätt med stark uttryck för ett 

stadsmässigt stadsutvecklings planeringsteori som bygger på stadskvaliteter som skapar mer 

attraktiva och tillgängliga stadsområden. 

 

Begreppet förtätning är vidare en annan vital faktor att ta hänsyn till i dagens 

stadsbyggnadsdiskussion. Skapa närhet och tillgänglighet med kontrast till argumentation för 

förtätning för minskat transportbehov och maximalt utnyttjande av markanvändningen på ett 

smartare och mer attraktivt sätt. Begreppet är dock också idag starkt associerat med 

degradering av bl.a. grönområden som i sin tur är en av de parametrar som gäller för att 

uppfylla god stadskvalité. Det finns alltså fördelar och nackdelar i den diskursen om huruvida 

förtätning förespråkar positiv stadsbygge eller negativt. Förtätning kan delas in i vad som 

förenklat beskrivs av en förtätningsros som tagits fram av Spacescape. Här har faktorerna som 

styr förtätning delats in i fyra undergrupper: förtätningsbehov, förtätningstryck, 

förtätningsutrymme och förtätningsfrihet. Trycket och behovet beskriver de faktorer som 

driver på en förtätningsprocess: drivkrafter. Förtätningsbehovet handlar om en politisk vilja 

att förtäta för att främja en hållbar stadsutveckling. Detta är också ett resultat av utbud och 

efterfrågan av bostadskonflikten som idag står i centrum i den politiska debattforumet. 

Förtätningstryck handlar om marknadens önskan att bygga i attraktiva lägen. I detta arbete har 

det konstaterats att det de facto finns en vilja att bygga stadsmässigt med attraktivitet som 

planeringsunderlag för utformningen för framtida bostadsmarknaden. Trycket är vidare också 

ett resultat av att det inte finns i dagsläget något utbud som ger sig för efterfrågan men att 

förtätningstrycket kan lättas i ett framtida scenario om stadskvaliteter implementeras korrekt. 
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Förtätningsutrymme avser ‖byggbarheten‖ vad gäller till exempel marktillgångar. Här skapas 

det en debatt om att det de facto finns en byggbar marktillgång men att den inte utnyttjas.   

Förtätningsfriheten avser de juridiska och politiska begränsningar som till exempel 

skyddsområden. Även här finns en politiskt vilja om att eventuellt lätta på restriktion och/eller 

totalt avskaffa restriktioner som skapar barriär för attraktiv stadsutveckling.  

 

Metodik kritik 

Den teoretiska fallstudien bygger på flera olika källor, typer av informationsinsamling och 

data. Som bakgrund till dessa frågeställningar finns redan befintligt material och information, 

vilket har utnyttjats väl. Kritik kan mycket väl ligga i den generalisering som gjorts över mina 

fallstudier och därmed sänka dess trovärdighet. Det är därför oerhört viktigt att vara tydlig 

vart denna gräns går, för vad som är specifikt för denna fallstudie i kontrast till andra 

stadsutvecklingsprojekt. Data och information från internet har bl.a. betraktats med extra stor 

noggrannhet då den kan betraktas som otillförlitlig. Det har därför funnits anledning till att 

granska material noggrant och letat upp specifikt för vart informationen ursprungligen 

kommer ifrån. 
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2. Hur ser dagsläget ut i bostadsmarknaden? 
Enligt en rapport från Landsorganisationen, LO i Sverige från 2013, fasthålls faktumet att det 

byggs förhållandevis för lite bostäder i relation till den stigande population ökningen i 

Stockholm. Detta har lett till en utbredd bostadsbrist som slår hårt mot bostadssökande. Att 

det existerar en bostadsbrist innebär inte per se att bostäder inte byggs. Bristen ligger däremot 

i att folk inte har råd att köpa eller hyra bostäder för de kostnader som gäller på marknaden, 

trots det låga ränteläget och den stigande inkomstnivån hos svenska hushåll (LO, 2013).  

 

2.1 Utbud och Efterfrågan 
Att utbud möter efterfrågan kan nog konstanteras vara en given ekvation för att en marknad 

ska fungera. Lundström diskuterar detta bl.a. i rapporten Bostadsmarkand och ekonomisk 

tillväxt (2007) där han menar att konsumenters efterfrågan bör möta det utbud av bostäder 

som svarar lika mot behovet. För ett samhälle ska kunna identifiera sig själv som attraktivt för 

sin invånare och fungera på ett korrekt sätt måste utbudet av bostäder korrelera med en 

fungerande boendemiljö. Kan ett samhälle dessutom erbjuda sina invånare det som krävs för 

tiden så kan attraktiviteten i staden ytterligare öka. Att kunna erbjuda sina invånare ett mer 

attraktivare boende som passar hushållens preferenser och plånböcker är ett exempel på hur 

det kan uppnås (Lundström et al, 2007). Enligt en analys och utredning för Sveriges 

kommuner och landsting konstateras att byggandet av bostäder fallit sedan 1990-talet i landet. 

Samtidigt som priserna gått upp stadigt i dem större tillväxtregionerna. Denna prisökning 

gäller främst bostadsrätter och egnahem, som båda är marknadsprissatta. Samtidigt som detta 

skedde gick hyresrättsbostäder i en degrederingsprocess och föll i antal (Lindqvist, 2013). 

 

Figur 1 visar Stockholms befolkningstillväxt per år sedan 1990. Figuren redovisar för hur 

befolkningen i olika åldersgrupper har förändrats över tid. Den röda linjen representerar 

befolkningen mellan 20-29 år. Den blå linjen representerar befolkning över 65 år. För den 

äldre åldersgruppen har tillväxten varit i princip konstant fram till millennieskiftet, därefter 

har den ökat. Den yngre befolkningen har däremot haft en negativ utveckling under större 

delen av 90-talet. Minskning skedde främst i början av 2000-talet för att sedan öka kraftigt 

uppåt.  

 

Under de senaste åren har de två åldersgrupperna ökat med ungefär lika stort antal, ca 10 000  

personer per år (Hägerdal & Hallqvist, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Figur 1: Befolkningstillväxt per år i Stockholm (Hägerdal & Hallqvist, 2012) 
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Figur 2 visar att det i Stockholm byggts förhållandevis för lite nya bostäder. Då befolkningen 

i åldersgruppen 20-29 år ökade med ca 10 000 under 2010 har det endast byggts 6000 nya 

bostäder i Stockholm under samma år. Det går att konstatera att bostadsutbudet har minskat 

samtidigt som efterfrågan ökat (Hägerdal & Hallqvist, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2: Nybyggda bostäder i Stockholms län (Hägerdal & Hallqvist, 2012) 

 
 

Inkomst är en annan faktor till variationen på bostadsmarknaden. Detta är ett resultat som 

tagits fram i en sammanfattning som gjorts med andra forskare om vilka förklaringar som 

ligger till grund för relationen mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden och den 

visar bl.a att inkomstelasticiteten är ungefär ett. Detta innebär att en procents ökning i inkomst 

skulle generera en procents ökning av priset, förutsatt att utbudet hålls konstant. Denna tes tas 

vidare upp i Riksbankens rapport där bekräftas relationen mellan inkomst och prissättning på 

bostäder. Det finns dock inte något samband som styrker att inkomsten skulle korrelera med 

efterfrågan (Norrefeldt, 2011).   

 

Hans Lind beskriver att det i dagsläget, trots stor efterfråga och stigande priserna de senaste 

15 åren, inte lett till något större bostadsbygge och att gapet mellan det efterfrågande 

bostadsbehovet och det antal faktiska byggda lägenheter har varit stor. Detta har till största del 

berott på samspelet mellan tre olika aktörer på marknaden; staten, kommunen och marknaden 

som tillsammans utgör vad Lind kallar för bostadsbyggandets hinderbana (Cars et al, 2013). 

 

Den fysiska planeringen har senaste tiden fått en mer demokratisk planering- och 

beslutsprocess. Detta är också ett resultat av det låga byggandet. Den svenska statens 

lagstiftning möjliggör för medborgare att överklaga beslut. Att det är viktigt i ett demokratiskt 

samhälle att kunna erbjuda den enskilde medborgaren rätten att överklaga myndighetsbeslut 

är vitalt för den strävan den svenska politiken och idélogiken står för. Men detta hämmar 

också samhällsutvecklingen. Lind skriver att det finns många planerade projekt som väntar på 

att bebyggas men byråkratiska hinder ställs framför och bromsar upp dessa projekt. Andra 

faktorer som staplas ihop till ett hinder för byggandet och driver upp kostnader är bl.a. 

tillgänglighetskravet som försvårar byggandet i attraktiva lägen. Bullernormer och byggandet 

vid strandlinje är exempel på sådana krav. Kommuner utgör också en stark aktör på 

bostadsmarknaden genom sitt plan- och byggmonopol. Enligt en amerikansk forskare, 

William Fischel, gäller hypotesen som innebär att kommunala beslut styrs av en strävan att 
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maximera fastighetsvärden för de som redan bor i kommunen. Bostadsbyggande kan 

nämligen också resultera i negativ effekt för boende i en kommun. Hans Lind menar att 

grönområden kan tas i anspråk, mer trafik och högre buller nivåer kan leda till 

fastighetspriserna sänks. En annan negativ drivkraft som får bostadsbyggandet att bromsa upp 

är den sociala strukturen som man vill bevara. Att beblanda välbärgade hushåll med mer 

ekonomisk beroende hushåll är något politiker helst tenderar till att undvika. Marknadens 

tredje centrala aktör är byggföretagen. Lind skriver vidare i sin rapport om att byggföretagen 

hellre väntar än att bygga nytt. Detta beror på att byggbranschen som består av ett fåtal 

aktörer väljer att istället för att sänka priset möter hellre en sjukande efterfråga med att dra ner 

på produktionen eller vänta med att sälja. Väljer byggföretagen att hålla uppe sitt byggande 

trots den sjukande efterfrågan riskerar dessa att få en negativ påverkan i vinsten. Hela logiken 

kring bostadsmarknaden vänds upp och ner, framför allt på grund av för få entreprenörer på 

marknaden. Lind menar för att lyckas i detta behövs regleringar som förenklar byggprocessen 

och de kommunala kraven blir likformiga. Ökad konkurrans på marknaden är det primära 

sättet för att lösa bostadsbristen (Cars et al, 2013)        

 

Enligt svensk lag ska varje kommun ha riktlinjer för att planera för bostadsförsörjning i sin 

egen kommun. Syftet är att skapa en förutsättning för alla behövande i kommunen att leva i 

goda bostäder. Vidare ska även bostadsförsörjningen ske i samråd med grannkommuner och 

länsstyrelser (SFS 2000:1383) 

 

Nyligen beslutade finansborgarrådets Sten Nordin och stadsbyggnadsrådets Regina Kevius att 

det ska byggas 140 000 lägenheter i Stockholm fram tills år 2030. Det tydliggörs samtidigt att 

endast sju promille av Stockholms områden kommer att tas i anspråk och att exploateringen 

kommer att ske främst vid redan existerade bebyggelse. ”Det handlar om gluggförtätning och 

att bygga stad, där glesa förortsgator blir stadsgator. Fler bostäder ger också bättre 

möjligheter till kommersiell och offentlig service” säger Kevius (Byggnyheter, 2014) 

 

Spacescape har tagit fram en utbyggnadsanalys av Stockholms stad som legat till grund för 

stadens nya bostadsmål; 140 000 bostäder till 2030. Utbyggnadspotentialen för Stockholm 

stad har prövats fram med fokus på ytor i ytterstaden, tyngdpunkterna och centrala stadens 

utvidgning. Det primära syftet för genomförandet av analysen är att bidra till 

konkreterseringen av Stockholms utbyggnadspotential samt att fungera som ett underlag till 

fortsatt diskussion om bostadsbygge och stadsutveckling (Spacescape, 2013). 

 

Resultat av analysen visar att tyngdpunkter med stor potential är Farsta, Skärholmen och 

Brommaplan. Starka knutpunkter i den centrala staden är Liljeholmen, Årstaberg och 

Gullmarsplan, där Alvik är något svagare. Summeringen av utbyggnadsytor i scenarierna som 

tagits fram i analysen visar att samma tyngdpunkter också har mycket byggbar mark, men att 

Brommaplan har något större begränsningar. Även Vällingby, Älvsjö och Högdalen har 

mycket byggbar mark. En allmän slutsats från analysen tyder på att den kvantitativa satsen av 

bostäder som eftersträvas att byggas till år 2030 kommer att behöva ta ett stort anspråk på den 

gröna miljön i staden. Hur mycket beror på plats och läge (Spacescape, 2013). 

 

Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, antogs 2010 av kommunfullmäktige. Den 

tydliggör faktumet att det behövs nya strategier för att bejaka den tillväxt som staden står 

inför. Bostäder och infrastrukturförändring ska koppla samman stadens delar (Stockholm 

Stad, 2014). Kevius menar vidare att målet med denna byggsatsning är att sudda ut den annars 

så tydliga gränsen mellan inner- och ytterstad och skapa en tätare och sammankopplad 

närförort som skapar mer av de stadsmässiga kvaliteterna som uppskattas av innerstaden. 
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Avstånd ska upplevas som kortare, oavsett om det är mellan hållplats för kollektivtrafiken, till 

närmsta hållplats eller mellan olika stadsdelar (Newsmill, 2011). 

 

2.2 Miljonprogrammet  
Under perioden 1965-1975 skulle Sverige få en miljon bostäder och förbättrad 

bostadsstandard enligt det riksdagsbeslut som togs -65. Till grund låg den urbaniseringen och 

den kraftigt stigande levnadsstandard som under 1950-talet medförde ett enormt 

bostadsbyggnadsbehov i städerna (Blücher, 2008).  

 

Stadsplaneringen under denna epok av bostadsplanering utmärktes av att separera olika typer 

av bebyggelse. En idé var att varje yta skulle ha var sin egen separata funktion. 

Bostadsområden skulle endast bestå av bostäder, centrum skulle endast bestå av utbudet av 

service och tjänster och arbetsområden består endast av arbetsplatser. På detta sätt skulle varje 

verksamhet bli maximalt effektivt och inte ‖störa‖ varandra. En annan idé som senare också 

antogs som grund till planeringen var den s.k. ABC staden. Den här modellen förespråkade ett 

sunt bostadsområde med integration för det sociala livet likaväl så för grönområdesplanering. 

Denna modell gav upphov till en mer organiserad bebyggelse, en grannskapsenhet där alla 

typer av nödvändigheter skulle finnas att tillgå. Med andra ord skulle folk kunna arbeta, bo 

och ha tillgång till ett centrum med viktiga och kulturella inrättningar inom korta avstånd. 

Merparten av bostäderna som kom att byggas i detta projekt i Stockholm låg vid utkanten av 

staden. Det fanns vidare också önskemål om att bygga ut bostadsområden längs nuvarande 

tunnelbanenätet. Att det vidare inte fanns utrymme för byggande inom gränserna av 

innerstaden resulterade till det förstnämnda utfallet (Roos & Gelotte, 2004). 

 

Många av dessa förorter är idag ansedda att för glest byggda och har ett alltför dåligt 

serviceunderlag för sina invånare. Förtätning av dessa orter är vitalt för att skapa mer 

attraktivitet. Det finns en alltför blandad funktion i dagens förorter och de förblir då 

osammanhängande. Forskning visar att sammankopplade gatunätverk, täthet av urbana 

verksamheter och närhet och bättre tillgång till spårstation ger minskat bilåkande vilket 

påverkar positivt miljö och klimat effekterna samtidigt som just dessa stadskvaliteter 

understödjer social integration och socialt samspel (Plan, 2013).  
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3. Teori om stadskvalité 

3.1 En diskurs i hållbarhet 
Efter den populära Brundtland kommissionens tolkning av begreppet hållbarhet har många 

fler tolkningar gjorts för samma begrepp. Det har funnits flera, ibland divergerande eller 

förenklade definitioner av denna term. Diskursen om hållbarhet och hållbar utveckling har 

uppmärksammats på olika sätt och av olika författare. John Dryzek definierar diskursen som 

”...a way of apprehending the world. Embedded in language, it enables those who subscribe 

to it to interpret bits of information and put them together into coherent stories or accounts. 

Each discourse rests on assumptions, judgments, and contention that provide the basic terms 

of analysis, debates, agreements, and disagreements, in the environmental area no less than 

elsewhere.” (Dryzek, 2005). En diskurs ger således uttryck för att applicera ens förmåga att 

tänka och tala om olika perspektiv av ett visst subjekt och applicera kunskaperna i praktiken. 

Med andra ord, med Dryzeks definition som underlag kan det konstateras att diskurs är ett 

positivt resultat av en social interaktion och som kan tolkas och definieras på olika sätt av 

olika källor. 

 

Enligt Maarten Hajer, holländsk professor i social politik är diskurs inte nödvändigtvis det 

primära sättet att leda frågor. Han menar att för många inflytande röster kan resultera till att 

inget resultat uppnås, eller att ett motstridigt utfall än det som förväntas uppnås. Han menar 

vidare att diskursen dessutom kan ge upphov till ett utfall som omedvetet får den nuvarande 

definitionen att förlora sin legitimitet vilket tvingar inflytande aktörer till att ompröva eller 

revidera den ursprungliga frågan. Kraften till att få fram ett nytt resultat ligger snarare därmed 

i dem inblandande aktörernas förmåga att återskapa eller anpassa den nyfunna definitionen 

(Hajer et al, 2005).  

 

Att använda sig av diskurs metodiken för att hantera globala definitioner som t.ex. hållbarhet 

är alltså enligt Hajer inte det primära tillväga sättet. Antas vidare att definitionen av begreppet 

hållbarhet ett resultat av ‖social interaktion‖ kan också ett antagande tas om att begreppet inte 

är ett koncept utan snarare endast en diskurs (Dryzek, 2007). Om detta vidare accepteras, 

motstrider detta det faktum hållbarhet i själva verket står för. Begreppet blir vidare då vad 

Connelly skulle kalla, ‖oproblematiskt‖ d.v.s., den blir öppen för en ny diskurs som 

omdefinierar dess rådande betydelse och fokuserar då på vilken tid och vems hållbarhet som 

tolkas (Connelly, 2007). 

 

3.2 Tillgänglighet som koncept 
Om det är förutsatt att social rättvisa inte kan uppnås utan social integration och att ökad 

tillgänglighet kan betraktas som den drivande kraften för att uppnå social integration så kan 

begreppet tillgänglighet vara den enskilt viktigaste bidragande faktorn för att uppnå social 

hållbarhet i en bostadsmarknad med en god stadskvalite.  

 

Begreppet tillgänglighet handlar längre inte enbart om förmågan att ta sig till tjänster och 

platser och är inte längre begränsat enbart inom ramarna av villkoren som gäller för transport 

(Farrington, 2005).  

 

Moseley (1979) beskriver tillgängligheten som förmågan att nå och delta i aktiviteter som är 

normala för ett samhälle. Han menar att begreppet används både av människor och platser. 

Där tillgänglighet inte är mer eller mindre utan är applicerbart för alla människor i alla platser 

under alla förhållanden. För att kunna uppnå en god stadskvalite måste den sociala sfären 

inkluderas eftersom den står till grund till vad som senare kan resultera i något som kan gynna 
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både folket och ekonomin och för att inkludering ska kunna ske, kan inte ens engagemang 

limiteras av ens möjligheter till att nå.  

 

Den nya tolkningen av begreppet ger möjlighet till att uppnå större social integration, social 

rättvisa och hållbar utveckling. “a generic discourse of access is increasingly influential in 

current thinking about the causes and consequences of social exclusion” (Cass et al, 2005). 

Läget (som i bostadsadress) beskrivs här som en ådra i den strukturella konstruktionen av en 

social hållbarhet samhälle. Låg tillgänglighet och åtkomst kan alltså vara ett resultat av ens 

läge och resultera i begränsningar i möjligheter (Farrington, 2005). 

3.3 Stadskvalité 
Ett samarbete mellan konsultföretagen Spacescape och Evidens skedde hösten 2010 då båda 

konsultföretagen fick i ett gemensamt uppdrag från Regionplanekontoret och Stockholm stad, 

Haninge kommun, Lidingö Stad och Nacka kommun att utreda relationen mellan boendemiljö 

och betalningsviljan för boende, genom att studera sambanden mellan stadsstruktur och 

bostadsrättspriser. Redogörelsen sammanställdes i rapporten Värdering av stadskvaliteter – 

PM sammanfattning av metod och resultat som påvisar med en konfidensgrad på 90 procent, 

vilka stadskvaliteter som påverkar borättspriserna i Stockholmsområdet (Spacescape, 2011).  

 

Att det har skett en förändring i sättet hur folk urbaniserar sig idag är givet. Trenden av denna 

typ av urbanisering har satt tryck på efterfrågan av utbud och diverse attraktioner som 

storstäder kan erbjuda. Företag och individen söker sig till en marknad som präglas av 

mångfald och urbant livsstil. Paul Krugman, amerikansk nationalekonom och nobelpristagare 

beskriver förutsättningarna för ett välstånd och ett kreativt samhälle krävs samspel och 

interaktion av urbanisering och människor (Spacescape, 2011). 

 

En rapport användes en regressionsmodell som analyserade sambandet mellan basområdets 

stadskvaliteter och det genomsnittliga försäljningspriset. I modellen beräknas varje enskild 

stadskvalitets signifikanta påverkan på priset. Genom test av ett mycket stort antal 

stadskvaliteter har åtta sorterats ut som var och en har signifikant påverkan på priset och 

tillsammans förklarar de 90 procent av prisvariationen mellan basområden. Sju av dessa 

parametrar beror på stadsbyggnadsfaktorer, den åttonde är ett socioekonomiskt index över 

inkomst- och utbildningsnivån i bostadsområdet (Spacescape, 2011). Figur 3 visar hur dessa 

påverkar priset. 

 

 
Figur 3: Stadskvalite (Spacescape, 2011) 
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3.4 Närhet till city 
Alonso (1964) en argentinsk planerare och ekonom beskrev staden som ett blad tömt på 

egenskaper där dess centrum attraherar alla dess utnyttjare.    

 

Det är idag allmänt vedertaget att bostadens läge är en avgörande attribut för att fastställa det 

ekonomiska värdet. Läges attribut har dessutom legat som underlag som den enskild 

avgörande påverkande faktorn för prissättning enligt en rad statistiska metoder. En modell 

som inkluderar den attributen är den så kallade Hedoniska metodiken (Jie Chen & Qianjin 

Hao, 2008). Den hedoniska regressionsmodellen är baserad på den hedoniska värdemodellen 

där fastighetens pris är en funktion av dess egenskaper. Den inkluderar även en variabel som 

bygger på närheten till regionalcentrum (SOU 2000:10). Accepterat att bostadspriser tenderar 

till att falla med avstånd till stadskärnan har Spacescape valt ett sådant monocentriskt mönster 

för Stockholmsregionen. För att testa denna hypotes och renodla effekten av avståndet, har en 

variabel som mäter gångavstånd till centralstationen inkluderats (Spacescape, 2011). 

 

Richard F. Muth, amerikansk stadsekonom skriver bl.a.”An understanding of the demand for 

urban residential land is necessary for many problems of city structure and growth and for 

appraising the effects of certain governmental housing policies”. Muth menar att mark 

användning och infrastruktur måste båda ses som korrelerande variabler som tillsammans 

skapar utrymme för produktion av bostäder och som tillsammans skapar en vital aspekt att 

inkludera vid stadsplanering (Muth, 1971). Muth beskriver två hypoteser som stått till grund 

för hans empiriska och teoretiska argumentation. Den första handlar om åtkomligheten och 

tillgängligheten till centrala delar av staden. Avståndet till city kan avgöra vart folk väljer att 

bosätta sig. Kostnad av tid och transporter är nyckelvariabler, att samhällsgrupper som har det 

gott ställt kan nöja sig med att bo utanför citykärnan är som resultat en godtagbar 

argumentation enligt Muth. Trots att centrala distrikt oftast är omringade av större volym av 

trafik påverkar detta inte signifikant attraktionen som den har. Muth beskriver vidare att 

faktumet till att folk gärna bor i centrala distrikt är på grund av koncentration av urbana utbud 

och tjänster. Folk tenderar vidare till att söka sig till jobb som lämpligt nog finns att få tag i 

dem mer centrala områdena än ute i periferin. Den andra hypotesen redogör effekten av 

demografiska samt inkomst skillnader som underlag till vart bosättningen sker (Muth, 1969). 

 

I Spacescapes rapport har en variabel lagts till för att mäta avståndet från bostad till 

centralstation. Variabeln tyder på om avståndet överstiger 1000 meter till stationen då fås en 

lägre stadskvalite i det området. Ju mindre avstånd, desto högre standard av stadskvalite. 

Accepterat att detta gäller, fås en lägre stadskvalite desto längre ifrån centralstationen 

bostaden är belägen. Underlag till en ny diskussion kan dessutom läggas fram, hurivida om 

centralstationen är ett rättvist attribut som mätavstånd för att mäta kriterier som står till grund 

för en god stadskvalite. Att centralstationen på något sätt skulle representera knutpunkten i 

centrala Stockholm är öppet för diskussion. Men det kan vara lika godtagbart att acceptera att 

alla inte använder sig av centralstationen och kanske aldrig kommer göra det. Intressant blir 

då att kartlägga var gränsen för ‖entrén‖ till citykärnan egentligen går. 

 

Stockholms stad växer och behovet av god infrastruktur med vägar, spårvägar och inte minst 

bra kollektivtrafik ökar. Slussen är näst efter T-centralen/Centralen den mest trafikerade 

knutpunkten i kollektivtrafiknätet (Stockholm Stad, 2010).  Den befintlige stadsstruktur i 

Stockholm ger alltså upphov till andra attribut som också speglar citykärnan än bara 

centralstationen.     
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3.5 Närhet till spårstation  
I den analys som Spacescape utförde var närhet till spårstation en viktig faktor som påverkar 

prisvariationen. Även här gäller samma lag som för närheten till city, nämligen ju längre ifrån 

bostaden ligger från närmsta hållplats för tunnelbana, pendel eller spårvagn så sänks priset på 

bostaden. Resultat visar att det går en kritisk gräns vid cirka 500 meters avstånd till en station. 

 

Enligt Blumenberg och Ong (2011) är kollektivtrafik främst till för att mildra den gap som 

skiljer åt frivilliga fordon åkare och de som är mer tvungna att ta till sig det transport medlet. 

För att på ett lämpligt och rättvist sätt motarbete denna trend måste implementering av 

alternativ av transport medel finnas att tillgå. Många hushåll som bor utanför city innebär 

närheten till spårstation en vital faktor då det är enda sättet att ta del av jobb möjligheter som 

finnes utanför deras boendeområden. Brist på tillgänglighet till spårstation kan leda till hög 

arbetslöshet och lång siktigt gro grund för ekonomiskt instabilitet (Sanchez, 1999). 

 

Det finns ett stort behov av kollektivtrafik, speciellt för ekonomisk svagare folkgrupper. I en 

undersökning genomförd på uppdrag av Swedbank, NCC och Fastighetsägarna Stockholm 

visar att unga söker gemenskap i sitt boende. Efterfrågan på kollektivtrafik nära boende är 

uteslutande att föredra än viljan att bo större. Av de tillfrågade mellan 18-25 år, vilket utgör 

45 procent av de tillfrågade så kan de tänka sig bo på 25kvm eller mindre i utbyte mot en mer 

attraktivare adress (Swedbank, 2014). Boende nära kollektivtrafik är också en förutsättning 

för att skapa en mer attraktiv stadskvalité. Dock innehar inte spårbunden trafik samma 

möjligheter som bussar att nå mer glesare bostadsområden. Men trots detta finns det även 

brister i bussens möjligheter. Delar av Stockholms bebyggelse är inte tillräckligt koncentrerad 

eller ligger inte ordnad i stråk på ett sådant sätt att man kan inrätta riktigt effektiva busslinjer. 

Vilket resulterar i att bussar ofta inte kommer in i eller fram genom bostadsområden. Därmed 

minskar attraktiviteten och kostnaderna ökar (Stojanovski och Kottenhoff, 2013). 

 

TOD, Transport Oriented Development är en planeringspolicy för att samordna kollektivtrafik 

och bebyggelse eller stadsutveckla kring stationer och hållplatser. Teorin bakom kretsar alltså 

i att koncentrera den urbana stadsutvecklingen längs kollektivtrafiken knutpunkter. Återigen 

blir tillgängligheten och närheten två ledande nyckelord i denna process för att skapa en mer 

attraktivare stad. Något som utmärks i TOD är att den skapar alternativ snarare imiteringar. 

Syftet för att skapa större tillgänglighet och mer närhet till spårbunden trafik för hushåll är 

också till för att skapa en mer oberoende bilsamhälle. En urban och attraktiv stadsdel bygger 

på olika livsstilar, arbetsmönster och interaktion mellan människor, för bostadsområden som 

inte har tillgång till spårbunden trafik i lika stor omfattning förblir dessa val begränsade 

(Alam och Janson, 2013). 
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Figur 4: Urbant område t v,  policys för utveckling enligt TOD:s principer t h. (Alam och 

Janson, 2013). 

 

TOD strävar för en mer attraktiv och funktionell tillväxt av staden som korrelerar med en 

kollektivtrafik-vänlig exploatering. Skapande av ett mer fotgängarvänligt gatunätverk med 

anslutning till kommersiell service, bostäder, arbetsplatser och parker. TOD sätter fokus på 

offentliga utrymmen för byggnaders orientering och stadsdelsaktiviteter samt stimulera 

förtätning och ombyggnad längs kollektivtrafikstråk i existerande bostadsområden (Calthorpe, 

1993)      

 

3.6 Tillgång till gång- och gatunätet 
En mer ihopkopplad gång och gatunät genererar en mer attraktivare stadsmiljö. Detta beror på 

att tillgång till gators och gångstråks rumsliga integration skapar stadsliv och rörelse. Enligt 

Spacescapes rapport är tillgången till gång- och gatunätet mätt med gators och gångstråks 

rumsliga integration (centralitet) med tolv axialstegs radie. Rumsintegration inom tolv stegs 

radie innebär hur många andra gång-gatustråk (axiallinjer) varje stråk kopplar till inom 12 

riktningsförändringar. Resultatet pekar på vikten av att det finns långa gator med många  

tvärgator genom Stockholms stadsdelar och kärnor (TMR, 2011).  

 

3.7 Tillgång till urbana verksamheter  
En levande stadsmiljö tenderar till att ha ett rikt utbud av urbana verksamheter såsom 

restauranger, affärer för sällanköp och kulturverksamhet. Det framgår också att tillgång till 

urbana verksamheter inom en kilometers promenadavstånd har effekt på bostadspriser. 

Implikationen av detta samband är att priseffekten är större om tillgången på antalet urbana 

verksamheter ökar i glesare miljöer än i miljöer med ett stort utbud av urbana verksamheter. 

Det innebär att det är mycket attraktivt att ha en mångfald av utbud av verksamheter nära sin 

bostad. Den viktigaste förutsättningen för att dessa verk samheter ska uppstå är täthet, d v s ett 

stabilt befolkningsunderlag.  Detta underlag måste bestå av både boende och arbetande, med 

andra ord både dag och nattbefolkning. Det är detta som brukas kallas för ‖blandstaden‖ inom 

stadsplaneringen. För att dessa verksamheter ska kunna uppstå måste det finnas lokaler i 

gatuplan (TMR, 2011). 
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3.8 Tillgång till park 
Otillräcklig närhet till parker och gröna områden kan resultera i en degradering av 

stadskvaliten och dess attraktivitet (UNFPA, 2007). Att det ändå sker en stympning av gröna 

ytor och park i förmån för annan typ markanvändning kan ses klart i storstäder. I Spacescapes 

rapport har tillgång till park mätts som antalet kvadratmeter parkyta inom en kilometers 

promenadavstånd. Enligt rapporten finns det en korrelation mellan bostadspriset och avståndet 

till parkyta. Priset skulle stiga om parkyta finns tillgängligt inom en kilometers 

promenadavstånd. Parkytor är dock lättare att tillskapa än vatten som också tillhör en av de 

sju kvaliteter. Med park menas ett grönområde större än 0,5 hektar där marken till stora delar 

är klippt gräs och där det finns anläggningar för lek, sport och idrott (Spacescape, 2011).  

Otillräcklig distribution av parker för hushåll kan resultera i ojämn fördelning av miljörättvisa 

(Heynen m.fl., 2006). Grönområden i urbana städer är definierade som rum utan specifik 

ägare. Istället är den omsluten av både mänskligt påverkad vegetation och naturligt skapad 

(Budruk m.fl., 2009). Berney menare vidare att grönområden är ett klasslöst urbant rum som 

gagnar alla stadens invånare. Speciellt dem som tillhör dem längre inkomstklasserna och inte 

har tillgång till samma typ av fritidsaktiviteter och faciliteter som andra men närhet till dessa. 

Närhet till park blir således ett viktigt attribut för att uppnå social hållbarhet med attraktiva 

stadsattribut (Wright m.fl., 2012). Parker används också vidare till att fly från 

storstadsstressen och påfrestningar. Begränsning av parker och avstånd till parker har också 

påvisats vara en funktion till ökad kriminell aktivitet och lägre livskvalité för stads invånare 

(UN-habitat, 2008).  

 

3.9 Närhet till vatten 
Att kunna bo nära till vatten erbjuder flera möjligheter som annars är svåra att uppfylla. 

Inkludering av attribut som bad, strandpromenader och vackra utblickar tenderar till att 

ytterligare höja priset på bostaden. Promenadavstånd med mer än 5 hektar till vattenyta är 

tillräckligt för att skapa en sådan prisvariation. Stockholmsregionen är byggt i ett 

skärgårdsladskap och är således en stark faktor för bostadsmarknaden utbyggnad. Vid bygge 

nästintill hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och 

vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Enligt 

rapporten från Spacescape pekar analys på att det faktiskt är gångavstånd inom gång och  

gatunätet som har betydelse vilket också innebär att stränder och  kajer måste vara offentligt 

tillgängliga. Vattnets starka attraktionskraft innebär att det finns ett förtätningstryck längs 

stränder och kajer. Projekt som Hammarby sjöstad och Järla sjö bekräftar att efterfrågan är 

stor. Trenden att omvandla centrala hamnområden i Stockholmsregionen verkar på så vis 

bidra till att långsiktigt öka hela regionens attraktivitet. Vatten är dock mycket svår tillskapa 

av naturliga skäl (TMR, 2011). 

3.10 Kvartersform 
Det har påvisats att attraktiva bostäder helst ska vara inom slutna kvarter med utåtvända 

entréer. Denna typ av kvarter som idag finns i delar av Stockholms innerstad skapar en gårds-

och stadsrums kvalité som är högst uppskattad vid val av boendemiljö då dessa skapar en viss 

av trygghet. Kvartersformen har varierat under olika tidsepoker. Studier visar att öppen 

bebyggelse från 1930–1950 talen är mer attraktiv än motsvarande bebyggelse från  

1965–1975. Sekelskifteskvarter med utåtvända entréer är mer attraktiva än kvarter från 80 och 

90 talen med entréer inåtvända mot gården. Hushöjd i sig påverkar inte attraktiviteten, utan 

det är hur kvarteret är utformat och hur det skapar gemensamma gårdsrum och offentliga 

gaturum som har betydelse. Av detta resultat går det inte att dra slutsatsen att man ska bygga 
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stenstadskvarter överallt. Det handlar om att i stadsbyggandet medvetet utforma miljöer som 

bidrar till trygga, offentliga gaturum med många entréer och tydliga gårdsrum där den lilla 

gemenskapen kan få plats (TMR, 2011). 

 

3.11 Socioekonomisk index 
Utöver de sju kvaliter som presenterats ovan utgör även ännu en till, ett s.k. socioekonomiskt 

index. Ett mått på hushållens socioekonomiska villkor. Dessa mäts med ett index där andelen 

högutbildade och andelen höginkomsttagare summerats till ett socioekonomiskt index. Denna 

variabel är av en annan karaktär än övriga variabler i modellen. Den går till exempel inte att 

direkt förändra genom nyproduktion eller annan stadsförnyelse. Variabeln tillåts ändå i 

modellen därför att det finns mängder med utvärderingar som visar att hushållens 

socioekonomiska villkor i ett område direkt påverkar prisnivån i området (Spacescape, 2011).  
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4. Tillämpning av modellen: Några exempel 
I detta kapitel ges två exempel på två områden i Stockholm län som båda har eller ska 

genomgå en stadsomvandling. Det ena området är Hammarby Sjöstad, ett ur många 

perspektiv lyckat stadsbyggnadsprojekt som uppfyller de gällande parametrarna för vad som 

uppfyller en attraktiv stadsdel. Det andra studeringsområdet är Märsta, Arnhem området. I 

detta område ska tre punkthus byggas som tillsammans genererar sammanlagt 90 lägenheter. 

Det kommer vidare visas att stadsbyggnadsprojeket i Märsta i knappa längder uppfyller någon 

av de gällande stadskvalité parametrarna för att uppfylla en attraktiv stadsdel. Det ska 

tydliggöras att båda dessa områden är väldigt olika med olika förutsättningar. Men att jämföra 

dessa två områden ger föhoppningsvis en bild av de stora skillnader som råder i befintliga 

stadsbyggnadsprojekt i Stockholm län och  som ur ett stadskvalitets perspektiv inte lyckas 

skapa det som krävs för att långsiktigt skapa större utbud av attraktivare bostadsmarknad.  

4.1 Hammarby Sjöstad  
Hammarby Sjöstad kom att bli ett av Stockholms största och mest lyckade 

stadsbyggnadsprojekt på många år. Den s.k. Sjö-staden byggdes på den ring av sjö nära 

industrimark som utgör en naturlig utvidgning av Stockholms innerstad och präglas av både 

utformning av infrastruktur, stadsplaner och bebyggelse. Förutsättningarna har bl.a. varit 

omfattande rekonstruktion av infrastrukturen där trafikbarriärer byggs bort och där gamla 

industri- och terminalområden avvecklats, koncentrerats eller kunnat få en ny användning. Ett 

av dem satta målen för implementeringen av staden bygger på ett miljöprogram som siktar till 

att halvera hela miljöbelastningen med hälften. En sådan miljöanpassning innebar dessutom 

en ordentlig satsning på tillgänglighet av gröna ytor, bredare alléer och flera större parker. 

Attraktiva transporter erbjuds dessutom, såsom spårvagn, båt trafik och tillgång till bilpool 

(Finnson, 2006). 

 

Hammarby Sjöstad är byggt enligt dagens nyurbanism och idealstad; hög exploateringsgrad 

med inner-stadsliknande drag och utöver detta en närhet och blandning av bostäder (11 500 

stycken), arbetsplatser (5 000 stycken), butiker och andra serviceinrättningar. Sjö-staden är 

tänkt att fungera som en förlängning av innerstaden. Att den dessutom ligger i kontext med 

befintlig bostadsområden i city ger upphov till rätt förutsättningar för kollektivtrafik samt 

gång- och cykelstråkar. Befintliga grönområden har dessutom kunnat bevaras då bygget av 

området skedde på befintligt industri mark (Wangel, 2013). Årsta skogen bildar gröna kilar in 

till Hammarby Sjöstad och i norra Hammarby Sjöstad har nya parker länkats samman med 

Vitabergsparken och Stora Blecktornsparken (Finnson, 2006).  

 

Enligt satta miljömål (2007) av Exploateringskontoret för markanvändning i Hammarby 

Sjöstad gäller bl.a. följande: 

 Varje lägenhet (ekv 100 kvm BTA) ska inneha minst 5 kvm gårdsyta och totalt 25–30 

kvm gårds-och parkyta inom 300 m avstånd 

 Exploatering av obebyggda gröna ytor ska kompenseras med biotoper som är till nytta 

för den biologiska mångfalden i närområdet 

 Särskild värdefull natur ska undantas från exploatering     

 

Hammarby Sjöstad är främst ett lyckat miljöprojekt för stadsbyggandet i Stockholm. 

Grundförsörjningen till bostadsområdet är primärt fjärrvärme varav spillvärmet ur 

avloppsvattnet återanvänds. Hushållsavfallet går till antingen återvinning eller förvandlas till 

energi (Finnson, 2006).  Trots detta kan mycket mer göras för förbättring, detta har bland 

annat inte minst påpekats av Josefin Wangel i ‖Hållbarhetens villkor‖ (2013) där hon 

beskriver hur hållbart Sjöstaden egentligen är. 
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Men hur väl har Hammarby Sjöstad lyckats uppfylla kriterierna för vad som står till grund för 

en god stadskvalite med avseende till dess bostadsområde? Sett till dem sju kriterier som 

tagits fram av Spacescape har jag valt att göra en överskådlig analys av detta bostadsområde. 

 

 
 Figur 5: Översikt över Hammarby Sjöstad (BoStad02, 2002) 

 

 

Tabell 1: Med referens enligt de parametrar som tagits fram av Spacescape lyder följande 

resultat för Hammarby Sjöstad 

 

Variabler som påverkar 

stadskvalite 

Antagen 

förändring
3
  

Gällande avstånd för 

Hammarby Sjöstad 

Närhet till city 1000 meter >1000 meter 

Närhet till vatten 1000 meter >1000 meter 

Tillgång till park (10 ha) 1000 meter >1000 meter 

Tillgång till urbana 

verksamheter 

1000 meter >1000 meter 

Närhet till spårstation  500 meter >500 meter 

Tillgång till gång- och 

gatunätet 

0,10 ?
4
 

Kvartersform 10 % -enheter ? 

 

 

Spacescapes rapport påvisar att närhet till centrum och spårstation tyder på en god regional 

tillgänglighet. I och med att Hammarby Sjöstad är relativt inom ‖city gränsen‖ kan denna 

parameter accepteras vara god/tillräcklig hög. Spacescapes rapport visade framför allt att 

spårtrafik inom en radie av 500 meter genererar ett stort värde av stadskvalite. Enligt en 

fallstudie som gjorts av Stockholm stads översiktsplan från -99 av Alexander Larsson (2013), 

                                                 
3
 Enligt Spacescape påverkar betalningsviljan för bostader när dessa gränser är antagna (Spacescape, 2011). 

4
 Markerad frågetecken är data som inte kunnats påvisats i denna studie 
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har en karta som bygger på data som erhållits från Swecos Eurofutures redovisat var 

bostadsbebyggelse ägt rum i förhållande till spårbunden trafik. Med hjälp av ArcGIS 

processering skapades sedan buffertzoner med radien 500 meter från stationerna (tunnelbana, 

pendel eller spårvagn), vilket har bedömts vara ett acceptabelt gångavstånd till spårburen 

kollektivtrafik. Resultat visar att området har goda kommunikationsmöjligheter 

kommunikations möjligheter, där drygt 95 % av de uppförda bostäderna var belägna inom 

500 meter från spårbunden kollektivtrafik (Larsson, 2013).   
 

 
Figur 6: Mörkmarkerade punkterna symboliserar hög koncentrat av fastigheter 

där bostadsbebyggelse upprättats mellan 1999 - 2010. De blå cirklarna indikerar 

gränsen för 500 meters gångavstånd från närmaste spårbundna 

kollektivtrafikstation (Larsson, 2013). 
 

 

Urbana verksamheter (butiker, kulturverksamheter och restauranger) uttrycks också som ett 

starkt attribut till en mer attraktiv stadskvalite. Utbudet av urbana verksamheter i Hammarby 

Sjöstaden beror på områdets täthet och om det finns lediga lokaler i gatuplan. Vanligaste 

sättet att mäta täthet är genom exploateringstalet, vilket är relationen mellan fastighetsytan 

och tomtytan (en tomt som är helt täckt av ett envåningshus har ett exploateringstal på 1,0). 

Innerstadskvarter på 4 till 5 våningar brukar ha ett exploateringstal på 2,0. Småhusområden 

har ett exploateringstal på 0,1. Hammarby sjöstad har exploateringstal mellan 1,2–2,1. Men 

exploateringstalet får inte bli för lågt då det krävs en viss täthet för att ge underlag för 

kollektivtrafik och service (Grupp 2, 2011). För att uppnå en god stadskvalite bör även urbana 

verksamheter ligga inom en radie av 1 kilometer från ens bostad som referensram 

(Spacescape, 2011). Det ska dock noteras att stadsliv och urbanitet inte är samma sak. Ylva 

Sohlman menar att Hammarby Sjöstad inte urbant. Många flyttar dit på grund av 

naturvärdena, Hammarbybacken, promenaderna och vattnet. Hon får medhåll från Jerker 

Söderlind Hammarby Sjöstad ligger mellan punkter som har förutsättningar att skapa god 

genomströmning, men stadsdelen utnyttjar ännu inte sin potential. Han menar vidare att en så 

kallad "Body Count" kan ge en uppfattning om stadslivet. Man räknar personer som inte bor 

eller arbetar i stadsdelen. Då ser man hur många som attraheras på grund av områdets 

sekundära funktioner, de som genererar flanering - restauranger, hotell, konferenser och 

shopping. Shopping ger mest flanerande (Arkitekt, 2006). Vidare menas det att det inte går att 

urskilja någon större grad av stadsmässighet i stadsdelen och att dessa kvaliter tar tid att skapa 

men att det idag finns inbyggda förutsättningar för området att skapa utformning och bygga ut 

butikslokaler i markplan för att i framtiden kunna innefatta och utveckla stadsmässighet. 
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Stadsliknelsen finns i rummet, men det saknas ett konkret folkliv på gatorna, en variation av 

utformningen av bebyggelsen och i det offentliga rummet. Utläser man kartan noggrant ser 

man att antalet urbana verksamheter i Hammarby sjöstad uppgår upp till ca 30-70 inom 1000 

meters avstånd (Spacescape, 2013). Vi kan anta att det förfaller sig vara en god siffra som 

uppfyller kraven.    

 

Jane Jacobs, amerikansk forskare skriver i sin bok hennes ”Den amerikanska stadens liv och 

förfall” (2005) att en blandning av gamla och nya byggnader är vitalt för att kunna skapa ett 

bra underlag som kan hantera olika ekonomiska förutsättningar för människor och 

verksamheter. Jacob tar upp täthetskriteriet som är en förutsättning för skapa en fullt 

fungerande stad med levande egenskaper. Dock är inte detta kriterium ensamt tillräckligt för 

skapa den en god stadskvalite. Accepterat att Hammarby Sjöstad har skapat en hög täthet av 

bebyggelse i ett begränsat och koncentrerad yta men området är frånvarande av en blandad 

bebyggelse av gammalt och nytt. Ännu ett kriterium som är uppfyllt enligt Jacobs är 

existensen av korta kvarter. Här kan kvartersstaden urskiljas, även om kvarteren många 

gånger inte bidrog till korsande korta kvarter och korsande gator. I själva verket är det till 

mestadels längs med huvudgatan som korta kvarter finns. Utöver denna gata är resten av 

byggnaderna formade runt en stor innergård som vetter ut mot vattnet och skapar därmed inte 

ytterligare korsande gator, se figur 7 nedanför för karta över Hammarby Sjöstaden (Reiding, 

2012). 

 

 
Figur 7: Karta över Hammarby Sjöstad. Nummer 1 på kartan är Sickla Udde, 

nummer 2 är Sickla Kaj och nummer 3 är Hammarby Gård (Reiding, 2012). 
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4.2 Märsta 
Det ska byggas tre nya punkthus, med sammanlagt cirka 90 lägenheter i Märsta, i det så 

kallade Arhem området. Detta enligt det förslag som togs fram av Sigtuna Folkpartiet 

Liberalerna och som senare vann laga kraft genom beslutfattande på kommunfullmäktige. 

(Stadsbyggnadskontoret, 2011). Ambitionen ligger i att göra om Märsta till en trädgårdsstad 

som bygger på moderna stadsplanerings idéer (DN-artikel, 2012). Märsta är i processen av att 

genomgå en transformering där kommunen syftar till att förtäta Märstas centrala delar och 

skapa en sammanhållen stadsbild mellan de olika stadsdelarna. Bland annat finns ambition till 

att möjliggöra för nya byggrätter för bostäder, handel, kommersiell- och offentlig service på 

ett sådant sätt som utvecklar Märsta mer attraktivt (Sigtuna, 2013).  

 

Planen för utbyggnaden för Arhem kommer att ske i följande område: 

 

 
Figur 8: Översikt över Märstaområdet. Markerat område är där byggnation ska ske i 

(Stadsbyggnadskontoret, 2011). 
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Figur 9: Illustration karta över byggnationsområdet (Stadsbyggnadskontoret, 2011). 

 

Det planerade området ligger strax intill det nuvarande vård-och omsorgboendet som inryms i 

en lägre byggnad samt i ett punkthus. Arhem vård- och omsorgsboende ägs av AB 

Sigtunahem som vill omvandla punkthuset till ett trygghetsboende. Denna upprustning 

innebär att en del av den lägre byggnaden kommer att behövas rivas, vilket möjliggör 

nödvändiga kompletteringar i den aktuella detaljplanen för området. I öster ansluter 

planområdet till ett befintligt villaområde och i söder finns en brant sluttning ned mot ett 

flerbostadsområde. Planområdet, som i huvudsak ägs av Sigtuna kommun, omfattar cirka 1 ha 

(Stadsbyggnadskontoret, 2011).  
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Med referens enligt de parametrar som tagits fram av Spacescape lyder följande resultat för 

Arhem området: 

 

Tabell 2: 

Variabler som påverkar 

stadskvalite 

Antagen 

förändring
5
  

Gällande avstånd för 

Arhem området 

Närhet till city 1000 meter ~1500 meter (35000
6
) 

Närhet till vatten 1000 meter ~2700 meter 

Tillgång till park (10 ha) 1000 meter ~700 meter 

Tillgång till urbana 

verksamheter 

1000 meter ~1500 meter 

Närhet till spårstation  500 meter ~1500 meter 

Tillgång till gång- och 

gatunätet 

0,10 ? 

Kvartersform 10 % -enheter ? 

  

 

Märsta kommun är en stadsdel som är i riktning mot att genomgå en stadstransformering. 

Planerna är bl.a. skapa en mer attraktiv och bärkraftig stadscentrum som speglar en 

sammanhållen stadsdel (Sigtuna, 2014). Att jämföra Märstas kommun bostadsmarknad med 

Stockholm Stads är inte möjligt. De skillnader som existerar i de olika stadsdelarnas 

egenskaper i rum och tid är så pass massiva att en jämförelse skulle te sig resultera skevt. 

Nedanstående figur visar befolkningsutvecklingen som skett i Märsta kommun från 2000-

2010. 

 

 
Figur 10 Befolkningsutveckling i Märsta 2000-2010 (Wikipedia (i), 2014)  

 

På tio år har alltså det endast skett en populationsökning med 1 947 invånare i Märsta 

kommun medan folkmängden i Stockholm Stad från samma tidsintervall genererat en ökning 

med 96 725 invånare (Wikipedia (ii), 2014).   

 

Att Märsta kommun genomgår en transformering bör reflekteras i smart stadsbygge som 

vidare resulterar i ett mer attraktivt utfall för stadsdelen. Rent stadsbyggnadsmässigt finns 

större potential i form av bostadsbygge i Arhem området än vad som är planerat, och det 

endast, om vi bortser från fallet att byggplanerna för området inte generellt är ett positivt steg 

i transformeringen av stadsdelen.  

 

Planen har fått en del varningsklockor att tjuta högt, bl.a. avståndet till daglig varuhandel samt 

utbyggnaden för plats för nya parkerings- och trafikytor som kommer att krävas när alla 

boende kommer behöva ta sig fram med bil (DN, 2012). Enligt detaljplanen för Arhem 

                                                 
5
 Enligt Spacescape påverkar betalningsviljan för bostader när dessa gränser är nådda (Spacescape, 2011). 

6
Fågelavstånd mätt till Stockholms centralstation 
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området finns tillgången till offentlig och kommersiell service i centrala Märsta, avståndet är 

ca 1,5 km (Sigtuna, 2014). Dagligvaruhandel klassas som tillgången till urbana verksamheter 

som restauranger, butiker för sällanköp och kulturverksamheter inom en kilometers 

promenadavstånd. Avstånd längre än det angiva promenadavståndet skulle tendera till att ge 

en negativ effekt på kvalitén för bostadsområdet (Spacescape, 2011). Det kan anses vara 

önskvärt för Märsta kommuns invånare att vilja ha tillgång till dagligvaruhandel av god 

kvalitet under en kilometers avstånd från bostaden. Tillgång till ett stråk av enskilda butiker, 

caféer och restauranger. Enligt översiktsplanen för Sigtuna kommun uttrycks bl.a. riktlinjer 

som styrker viljan att utveckla Märsta med förtätning av bostäder, service, handel 

(Översiktplan, 2014). Åtgärder som kan skapa sådana möjligheter vore att förtäta med fler 

bostäder men i områden som har potential till att växa och knyta ihop med närliggande 

stadsdels hubbar. Detta ökar på sätt ett underlag för handel och möjligheter. Att sedan alla inte 

vill bo i tätbebyggelse är en annan sak men vilka preferenser det må existera är det givet att en 

tätare stadsdel är mer attraktivt.  

 

Vidare beskrivs även i planbeskrivningen att det behövas 1,0 parkeringsplatser per lägenhet 

för Arhem området. Detta innebär att det kommer behövas tillskapas 90 parkeringsplatser. 

Vidare kommer ytterligare cirka 60 parkeringsplatser tillskapas, cirka 40 parkeringsplatser för 

vård- och omsorgsboendet samt ytterligare cirka 20 för de boende i det befintliga punkthuset 

(Sigtuna, 2014). Efter en enkel matematisk beräkning kommer det att totalt tillskapas cirka 

150 nya parkeringsplatser i ett område där det totalt ska byggas endast 90 lägenheter. Detta 

speglar om inget annat än den stadsplaneringspolitik som präglade det svenska samhället 

under 70-talet, d.v.s. produktion anpassning till marknaden.  

 

Närmsta spårstation (spårbunden trafik, tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn) ligger i Märsta 

centrum och avståndet är ca 1500 meter. Vilket är tre gånger så längre än vad det bör göra. 

Det finns dock bussförbindelser med befintliga busshållplatser på Stationsgatan i närheten av 

Monumentvägen och utmed Tingvallavägen i närheten av Tingvallaskolan och Lyckostigen. 

Avståndet till närmaste busslinje är 250 meter. (Sigtuna, 2014).  
 

Tillfart till Arhem området sker från Stationsgatan via 

Monumentvägen och Solbrinken. Enligt de föreslagna 

planen innebär det att Solbrinken kommer att behövas 

breddas i anslutning till planområdet för att möjliggöra 

utformningen av en bussvändslinga. Busshållplatsen, som 

lokaliseras till den nya huvudentrén till vård- och 

omsorgsboendet, får en vändslinga som möjliggör 

återupptagande av kollektivtrafik i form av en 

servicebuss. Till följd av detta kommer hela Solbrinken 

att breddas och gångbanan flyttas ut för att ge plats åt          Figur 11 Arhem (Hitta.se) 

vägens breddning. Solbrinken bedöms med  

denna ändring klara av den utökade trafikmängden. Korsningen Solbrinken-Monumentvägen-

Stationsgatan kommer att detaljstuderas. Trafiken inom området passerar planerad 

busshållplats, vidare via intern tillfartsväg med gångbana till de nya bostadshusen och 

parkeringsplatser för dessa. Tillfartsvägen får även användas för vård- och omsorgsboendets 

behov. Utmed Stationsgatan finns gång- och cykelvägar till de centrala delarna av Märsta. 

Utanför planområdet mot söder kommer en gång- och cykelväg anläggas för att koppla ihop 

Arhem mot Tingvallavägen (Sigtuna, 2014). 
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Tillgång av gång- och gatunät mäts med en s.k. axialkarta. Enligt Spacescapes rapport bör 

tillgången inte vara större än tolv axialstegs radie
7
. Ju mer integrerade gator-och gångstråk är 

med tolv axialstegs radie desto högre blir kvalitén i stadsdelen. Dessa värden blir svåra att 

beräkna för denna uppsats syfte, med anledning till brist på kunskap och tillgång till 

programmet som används för beräkning. En generell slutsats tyder att planområdet har och 

kommer att få en varken bra eller dålig integration av gångstråken. Arhem området är redan 

relativt ointegrerat med närliggande boendeområden. Finns det eventuella ambitioner för att 

utveckla detta område med fler bostäder och få ett mer aktivt stadsliv i framtiden, bör 

beaktelse tas för en eventuell förstärkd anknytning till dess omgivning. Detsamma gäller 

parametern för kvartersform. Punkthusen i planområdet ger knappast något utrymme för 

någon typ av kvartersform av någon grad. Punkhusen är omringad av en skogsslöja i sydväst 

med öppna ytor mellan varandra. 

  

En kvalité som värdesätts högt för dels de boende och viktigt för 

värdesättningen av priset på boendet är närhet och tillgång till park. 

Med park menas här ett grönområde större än 0,5 hektar där marken 

till stora delar är klippt gräs och där det finns anläggningar för lek, 

sport och idrott. Lek och rekreation i omgivande naturområdena finns 

dels i närområdena och dels vid Midgårdsvallens idrottsfält med 

bollplaner, utomhusbad med mera. Förbindelse till Midgårdsvallen 

finns via gång- och cykelbro över väg 263. I Ekillaskolan finns en 

sim- och sporthall och Tingvallaskolan har en fotbollsplan (Sigtuna, 

2014). Avståndet, vid antagande om fågelväg antas vara ca 700 

meter. Avståndet blir betydligt längre om precis avstånd för 

gångstråk räknas. Att boende dessutom måste ta sig förbi en trafikled 

för att nå området bör reflektera negativt om vilken mängd av god 

stadskvalite som de facto uppnås. 

                                                                                                                   Figur 12 (Jamil, 2014) 

Vattenavståndet är beräknat, även det med fågelvägen till ca 2700  

meter till Steningeviken, vilket klart överstiger det rekommenderade värdet  

på 1000 meter. Vattenytor är en svår parameter att tillskapa men förblir fortfarande en viktigt 

variabel i ekvationen.  

 

Som tidigare konstaterat bör inte avståndet överstiga 1000 meter till vad som klassas som 

centrum då detta skulle generera lägre stadskvalite för bostadsområdet. Antar vi rapportens 

förändringsvärden som referensram bör avståndet från Arhems bostadsområde räknas med 

avstånd till centralstationen i Stockholm, då fås ett avstånd på drygt 35 km. Men för 

enkelhetens skull och framförallt för att få ett så litet skevt resultat som möjligt kan även 

Märsta centrum antas som referenspunkt istället för Stockholm centralstation. Då fås ett 

avstånd på 1,5 km, vilket fortfarande överstiger det rekommenderade värdet på 1000 meter. I 

vilket fall som helst ter sig stadskvaliten i det planerade Arhem området vara av låg 

stadskvalite, vilket genererar låg attraktivitet för viljan att bo i detta område.  

 

 

 

                                                 
7
 Rumsintegration inom tolv stegs radie innebär hur många andra gång-gatustråk (axiallinjer) varje stråk kopplar 

till inom 12 riktningsförändringar. 
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5. Stockholm - Förtätning av södra närförorter 
Stockholms stad ligger till grund för stadens nya bostadsmål; 140 000 bostäder till 2030. 

Utbyggnadspotential för bostadsbygge för Stockholm stad har tidigare studerats med fokus på 

ytor i ytterstaden, tyngdpunkterna och centrala stadens utvidgning. Syftet med studien har 

varit att bidra till konkretisering av Stockholms stads utbyggnadspotential samt att fungera 

som ett underlag till fortsatt diskussion om bostadsbygge och stadsutveckling.  

 

Att det finns byggbar mark har redan påvisats, dock har ingen studie gjorts för hur grön- och 

infrastruktur bör planeras för att skapa mer attraktiva bostäder i de områden där potential har 

tagits fram. För att uppnå visionen av Promenadstaden bör en satsning ske på stadens 

utformning av grönområden, offentliga rum och infrastruktur.  

 

5.1 Utbyggnadspotential 
I Spacescapes rapport ‖Stockholm stads utbyggnadspotential‖ från 2013 som beställdes av 

Stockholm stads Stadsledningskontor, Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret 

fastställs bl.a. fyra särskilt viktiga knutpunkter för stadens utvidgning. Söderstaden/ 

Gullmarsplan, Årstaberg, Liljeholmen och Alvik (Spacescape, 2013).  

 

Jag kommer vidare välja delar av Årsta och Björkhagen, som båda tillhör söderort som mitt 

studeringsområde. Utvalda områden illustrars i nedanstående bild. 

 

 
Figur 13 och 14: Vänster bild: Årsta, Höger bild: Björkhagen Källa: 

(Google Maps, 2014) 

 

Båda stadsdelar har i rapporten utsetts som centrala stadens utvidgningsområden där 

utbyggnad är särskilt önskvärt enligt den gällande översiktsplanen för Stockholm stad 

(Spacescape, 2013). Stockholms översiktsplan ger uttryck för en mer förtätning av närförorter 

och andra knutpunkter i Stockholm i mål för att utvidga den centrala staden. Idag är många av 

dessa områden bristfälligt integrerade med sin omgivning. Tillgängligheten till möte mellan 

människor, arbete och aktiviteter är begränsade på grund av fysiska barriärer som försvårar 

möjligheterna till att mötas. En sammankoppling av stadens delar förbättrar tillgängligheten 

och närheten. Utveckling och förbättring av infrastruktur med fokus på kollektivtrafik, cykel, 

och gående samt ny sammanhängande bebyggelse (Stockholm Stad, 2014).  

 



33 

 

Utbyggnadsbehovet i Årsta och Björkhagen är en nödvändig strategi för att uppnå visionen 

för hållbar stadsutveckling enligt Stockholm stads översiktsplan och Vision 2030 

(Spacescape, 2014). Behovet bygger på det faktum att båda stadsdelarna har stadsmässigt sett 

potential till att bygga ut fler bostäder som i sin tur kan generera ett större serviceunderlag och 

förtätning av områdena. 

 

   
Figur 15: Med restriktioner  Figur 16 Utan restriktioner 

(Handelskammare, 2014) (Handelskammare, 2014)  

  

Figur 15 visar befintlig bebyggelse (grått) och alla restriktioner (rött). Figur 16 visar samma 

karta där samrådsområden, opåverkade områden, naturreservat, åkergradering, riksintressen 

kultur och fritid, Miljöbalken kapitel 4 § 2, strandskydd och störda områden lyfts bort 

(Handelskammare, 2014). Rent stadsbyggnadsmässigt finns det alltså stora områden i hela 

Stockholm stad som står öppen för bebyggelse av bostäder. 

 

Utbyggnadstrycket för att bygga ut i dessa områden bestäms av efterfrågan och 

betalningsviljan. De faktorer som påverkar efterfrågan beror främst på graden av stadskvalite 

för området. Ett högt värde i uppfyllande av stadskvalite ger således området en högre 

ekonomisk värdering (Spacescape, 2014).  

 

Som underlag för att påvisa vilken grad av stadskvalite som gäller i dagsläget för Årsta och 

Björkhagen, har Spacescapes och Evidens studie av Stockholmsregionen som förklarar 

bostadsmarknadens värdering av stadskvalitet använts. I studien tas fram tre gränsvärden som 

representerar tre olika scenarion. Utifrån dessa scenarier baseras en svag eller stark stads- och 

samhällsutveckling. Scenario Låg  innebär färre ytor med få eller svaga drivkrafterna 

samtidigt med stora begränsningarna. Scenario Hög ger fler ytor då drivkrafterna är större och 

begränsningarna mindre. Tredje scenariot, i enlighet med Stockholm översiktsplan, ÖP, 

genererar en mer omfattande förtätning i tyngpunkterna och mindre förtätning i övriga delar 

av ytterstaden. Öp kan därmed sägas utgöra en mix av låg och hög (Spacescape, 2013). 

Följande gäller för de båda stadsdelarna i dagsläget:  

 

Kartan till höger presenterar Årsta (1) och Björkhagen (2). För respektive stadskvalité 

parameter gäller föjande: 

 

Närhet till city

För gångavstånd till centralstationen för 

Årsta (1) och Björkhagen (2) gäller ett 

avstånd mellan intervallen av 3000-8000 

meter. Gångavståndet är mätt i meter via 

det befintliga gång och gatuvägnätet. Det 

satta gränsvärdet för Årsta och Björkhagen 

visar att sex km i gångavstånd är i enlighet 

med ÖPs scenario. 
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Urbana verksamheter 

För utbudet av urbana verksamheter i Årsta (1) 

gäller omkring 10-40 verksamheter inom 1000 

meters avstånd i dagsläget. Delar av 

Björkhagen området har däremot ett lägre 

antal, 8-20 verksamhetet inom samma avstånd. 

Även i denna parameter visar båda områdena 

ligga i enlighet med ÖPs scenario.   

 

 

 

 

 
 

Närhet till spårstation 

Både Årsta (1) och Björkhagen (2) har bra 

tillgänglighet och närhet till spårstation. 

Gångavståndet som är mätt i meter via gång 

och gatunätet varierar mellan 0-1000 meter till 

närmaste spårstation, inklusive eventuella 

infrastruktursatsningar till 2030. Båda 

områdena faller under alla de gränsvärden som 

är satta för denna parameter
8
. Scenario Låg 

kan tänkas vara applicerbart då dessa områden 

har relativt stora begränsningar i dagsläget. 

 
 

Tillgänglighet i gatunät 

Årsta (1) och Björkhagen (2) är båda relativt 

bra integrerade med ett sammanhängande nät 

för gående. Integrationsvärdet för både 

stadsdelarna är omkring 1,3–1,4. Dock påvisar 

delar av Årsta (1) som ligger mer ut i periferin 

ett integrationsvärde på omkring 0,9-1,0. 

Även under denna parameter, finner sig 

scenario Låg mer applicerbart. Stora 

begräsningar med relativt maximalt utnyttjad 

markanvändning. 

 
 

Närhet till vatten 

Fågelväg till vattenområde större än fem 

hektar visar att Årsta (1) och Björkhagen (2) 

ligger inom ett avståndsintervall av 0-400 

meter. Trycket för utbyggnad i dessa områden 

är troligtvis fortsatt stort.   

 

 

                                                 
8
 250 m radie kring spårstation, 390 m radie kring spårstation, 780 m radie kring spårstation 
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Kvartersform 

Kvarterens slutenhet i kombination med entréer 

vända mot gatan skapar attraktivitet. Årsta (1) 

och Björkhagen (2) visar båda en relativt 

blandad andel av dessa två kvalitéer. Men 

omkring 60-70 procent faller sig relativt 

rättvist för båda områdena även om det i vissa 

delar uppvisas endast 10-30 procent.   

 

 

 

 
 

Tillgång till park 

Båda stadsdelarna påvisar stor tillgång till park. 

Antal hektar parkyta inom 1000 meter 

gångavstånd ligger för Årsta (1) omkring 30-35 

hektar medan Björkhagen (2) påvisar ett något 

lägre antal, 20-30 hektar. Område vid 

Årstaskog visar däremot endast 2,5-5 hektar. 

Enligt gränsvärdet nås ett kritiskt värde vid 

tillgång till endast 25 hektar eller mindre. 

 

 

 

 
 

5.2 Potential: Årsta – Björkhagen 
 

Grönområde 

Närhet till vatten – Närhet till park 

Offentligt rum 

Närhet till city – Urbana verksamheter 

Infrastruktur 

Närhet till spårstation – Gång och gatunät – Kvartersform 

 

De sju parametrarna som tillsammans skapar villkoren för uppfyllandet av god stadskvalite är 

vidare undergrupperade i tre olika områden. Närhet till Vatten och Park tillhör således 

Grönområden. Närhet till City och Urbana Verksamheter tillhör det Offentliga rummet och 

Närhet till Spårstation, Kvartersform och Gång- och Gatunät ligger under Infrastruktur. Vissa 

av dessa parametrar kan uppfyllas i större grad än den andra och eventuellt kan till och med 

en parameter totalt uteslutas beroende på vilket markområde som utnyttjas. Vatten är bl.a. 

svårt att tillskapa, det kan då finnas anledning till att skapa ett större utrymme för park och 

rekreation för att kompensera för den uteslutande parametern.  
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5.3 Planexempel: Årsta  
Årsta är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun. Nästan hela stadsdelen ingår i 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde, med undantag för Årsta holmar och 

Hammarbyslussen som ingår i Södermalms stadsdelsområde. Årsta ligger utmed den södra 

sidan av Årstaviken precis söder om Södermalm mellan Nynäsvägen, Johanneshovsvägen, 

Årstafältet, Västra stambanan och Årstabroarna. Stadsdelen gränsar till Södermalm, Södra 

Hammarbyhamnen, Johanneshov, Enskede gård, Enskedefältet, Östberga och Liljeholmen 

(Wikipedia, 2014). 

    

 
Figur 17, planförslag alternativ (a) för Årsta skog (Jamil, 2014) 

 

Figur 17 visar ett planförslag för det studerade området som i enlighet med promenadstaden 

har en ambition om att skapa en mer sammanhållen och levande stadsmiljö. Planförslaget 

visar nybyggnationer av bostäder i kvartersform och punkthus som omger s.k. central parker. 

Befintliga samt nya gång- och cykelstråkar ska förena den stadsdelen med staden och göra 

kvalitéer och egenskaper mer tillgängliga och mer utnyttjande för de boende i området och för 

besökare från närliggande stadsområden.  

 

Variation av bostäder, är en förutsättning för att skapa en integrerad blandstad med plats för 

alla olika grupper. Förslaget innebär att bostadsbebyggelse ska anpassas till omgivningen, den 

befintliga och övriga bebyggelsestrukturen och ta hänsyn till grönområdena. Bebyggelse 

anpassas efter dem s.k. centrala parkerna som skapas över det nuvarande Årsta skogsområde. 

Parken kopplar ihop den södra delen av Årsta med norr genom gröna, gång- och cykel stråk. 

Parkens funktion är att skapa en öppen offentlig yta för lek och vistelse med funktion för att 

vara en öppen yta för hela staden. En blandstad ska ge upphov till en blandad form av 

bostäder med kvartersform samt punkthus/lamellhus. Detta ger upphov till en integrerad och 

mer blandad befolkning. Ny bebyggelse tillför fler invånare, därmed skapas också ett behov 

av verksamheter och service i bottenplan. Känslan av trygghet är en vital aspekt. Denna kan 

uppnås genom att slutna kvarter samt höga punkthus med utsikt över området som möjliggör 

för boende att se ut över sina grannar. Befintliga lamellhus kan dessutom byggas om eller 

kopplas ihop med ny bebyggelse för att skapa en mer stadifierad och urbaniserad struktur. 
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Figur 18 planförslag alternativ (b) för Årsta skog (Jamil, 2014) 

 

Alternativ (b) bygger på att skapa en mer tät och stadsliknande Årsta som bygger på 

kvartersform. Kvartersform med slutet kvarter, omringar de två centrala parkerna och ger 

uttryck för trygghet och privat grannskap bland det öppna och offentliga parken. Den nya 

stadbilden är i enlighet med promenadstadens ambition om att koppla ihop Stockholms 

stadsdelar och göra staden mer tät och sammanhållen. Befintlig bebyggelse i form av punkt 

och lamellhus kan byggas ihop till slutna kvarter för att minska på den drastiska kontrasten på 

landskapet i Årsta. Kvartsform möjliggör potential till att skapa mera bostäder för en växande 

stad och samtidigt ge utrymme för ett större utbud av urbana verksamheter och service vid 

bottenplan. Planförslaget ger också möjligheten till att skapa en mindre bilberoende stadsdel i 

och med att tillgång och närheten till platser och service förbättras, detta kan vara ett exempel 

i staden mål om att skapa en mer bilfri stad. 

 

Grönområde 

Årsta består till stor del av ett grönområde som idag, enligt de regelverk som gäller för 

markutnyttjande förhindrar utbyggnad och nybyggnation av bostäder eller dylikt i dessa 

områden. Årsta skogen är genom sitt geografiska läge med anslutning till Årstaviken ett 

väldigt attraktivt område. Nu pågår dock ett arbete för att inrätta ett naturreservat för området 

med stöd av miljöbalken vilket innebär att området får ett långsiktigt skydd. Målet är att 

kommunfullmäktige kan anta ett reservatsförslag redan under 2014. Årsta skog är specifikt 

utpekad som den del i mitt planförslag för att bygga ut Årsta stadsdel som del av centrala 

stadens utvidgnings område. Området sträcker sig från Johanneshovsbron till Sjövik på den 

förkastningsbrant som ligger söder om Årstaviken. Området är ca 50 hektar stort och är till 

största del totalt skogsklätt (Stockholm.se, 2014). 

 

Årsta skog besitter idag en stor egenskap, förutom sitt otroligt attraktiva läge har området 

också en unik möjlighet till att förse sin stadsdel samt stadens invånare med en utvecklad 

stadsmiljö som både riktar till att tillgodose den högst aktuella efterfrågan på bostäder samt 

öka utnyttjandet av det befintliga skogsområdet. Omfattande utveckling av området kan förse 

Stockholm med en ny dynamisk stadsdel som dels förstärker bruksvärdet av Årsta stadsdel 

samtidigt som man möjliggör anläggningen av ett stort centralt beläget park med anknytning 

till vatten. Planförslaget lägger fram för området ett förslag om att skapa en stadsmiljö av 
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modern kvartersutformning som tar tillvara på sitt grönområde genom att skapa en så kallad 

‖Central Park‖. Hela skogsområdet kan få sig en ny skepnad där utnyttjandet av den befintliga 

skogen ter sig vara mycket högre än vad som idag gäller för området. En förtätning av Årsta 

skog skulle inte per se innebära att totalt grönområde exploateras och utesluts från området 

däremot är ambitionen med planförslaget att hela stadsdelen ska förtätas samtidigt som en 

ökad stadskvalite fås i området. Grönska, parker och vatten är sådana parametrar som bör 

beräknas med i ekvationen. Detta är inte minst påpekat av Spacescapes rapport från 2011 om 

möjligheterna till att skapa mer attraktiva bostäder. 

 

Att Stockholm idag är täckt av obrukbart grönområde är ett faktum. Stockholms 

Handelskammare visar i en ny rapport att restriktioner i praktiken gör att det inte finns någon 

byggbar mark i Stockholms region. Men om politiska beslutsfattare varsamt lyfter ett antal 

restriktioner skulle det kunna byggas ett helt nytt Stockholm - i Stockholm (Chambers.se, 

2014). Hur grönområde används och bör användas i framtida utvecklingsfaser är en fråga 

staden och dess invånare bör ställa sig redan idag. Är 50 hektar skog lika värt att behålla om 

kvalitén av utnyttjande av skogen endast är minimal till dess potential?  

 

En degradering av Årsta skogsområde för förtätning av stadsdelen skulle kunna kompenseras 

med att öka kvalitén på andra gröna ytor och se till att de utnyttjas bättre. Samma strategi 

gäller för uppfyllandet av god stadskvalite där vissa parametrar kan uppfyllas i större grad än 

andra, det finns då anledning till att skapa ett större utrymme för den ena parametern för att 

kompensera för den uteslutande parametern. Planförslaget visar att det nya centrala 

parkområdet skulle vara omgivet av en mer tätare stadsstruktur som i sin tur leder till att 

parken blir mer tillgängligt och slutligen, utnyttjas mer maximalt tack vare fler närboende 

detta parkområde. Slutsatsen är att en minskad total mängd skogsområde inte innebär per se 

degradering av stadskvalite. Istället skulle området utnyttjas mer maximalt och tillförse en 

högre stadskvalite för området. Intrycket av grönska är lika viktigt som att faktiskt ha tillgång 

till grönska. Stadsbebyggelse kan dessutom byggas som del av områdets grönområde. 

Bebyggelse kan dekoreras med grönska i form av träd och planteringar (Yimby, 2014). Det 

kan dessutom i detta läge finnas anledning till att bli influerad av bebyggelsearkitekturen från 

våra asiatiska grannar bl.a. i Singapore, där grönt bygge flitigt influerar det moderna 

stadsbygget. Gröna tak och gröna fasader hjälper till bl.a. att hålla stadens luftkvalité på hög 

nivå (Inhabitat.com, 2014).   

   

Park har definierats i enlighet med den analys som Spacescape gjorde om tillgänglighet till 

bostadsnära natur i Järfälla. Parker är definierat som klippta parkgräsytor och erbjuder viktiga 

rekreativa vistelsevärden, till exempel möjligheter till picknick och bollspel. I särskilt 

parkfattiga områden kan därför en kvalitetshöjning av vissa grönområden vara önskvärd. 

Parkbrist kan delvis kompenseras av god tillgänglighet till naturområden, men aldrig helt. 

Studier har till exempel visat att parker är lika efterfrågade i småhusområden som i 

flerbostadsområden (Spacescape, 2012). Park tillgången vid Årsta skog visar ett index på 2,5-

5 hektar parktillgång. Kritiskt gränsvärde nås vid tillgång till endast 25 hektar eller mindre. 

Ett förändringsvärde i betalningsvilja och stadskvalite blir dessutom tydligt vid tillgång till 

endast eller mindre än 10 hektar inom 1000 meters avstånd. I det förslagna planet för området 

kan kvalité uppfyllas inom ramen av vad som gäller. Bebyggelse till väster om Årstaskog 

kommer att byggas enligt stadsmässig ideal med slutna kvarter. Med tillräcklig lagom breda 

trottoarer emellan, med bl.a. utrymme för plantering av träd. Central parken bör dessutom 

vara sluten av en gata som skiljer parken från närliggande bostäder. Men avståndet mellan 

park och bebyggelse ska dock vara inom ramen för vad som gäller för uppfyllandet av 

stadskvalite.  
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Forskning visar att 300 meter är en bortre gräns för vardagligt brukande av grönområden 

samtidigt som den genomsnittliga stadsbon är beredd att gå 1–2 kilometer till närmaste natur- 

och friluftsområde. Enligt parkprogrammets riktlinjer för god park- och naturtillgång bör en 

stadsdelspark (läs: central park) vara mellan 5-50 hektar och inom 500 meters avstånd 

(Spacescape, 2014).  

 

Följande figur illustrerar en generell bild av hur stor tillgången och närheten till den centrala 

parken i berörda delar av Årsta skog kan tänkas vara: 

 

 
   

  Figur 19 (Jamil, 2014)  

 

Utöver läget på den centrala parken besitter området en annan värdefull parameter, nämligen 

närhet till vatten. Det generella strandskyddet som gäller idag är 100 till 300 meter från 

strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. 

Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek 

(Naturvardsverket.se, 2014). Jag väljer att fastslå en lättnad på de befintliga lagarna som 

gäller för strandskyddet. Det finns en attraktionskraft att exploatera längs en strandlinje. Detta 

bör inte ses som ett hot mot den svenska naturen eller allemansrätten, utan som ett redskap till 

att öka attraktionen för områden som idag tämligen är outnyttjade till sin fulla potential. 

 

Ett förändringsvärde i betalningsvilja och stadskvalite blir tydligt vid en gång- och 

gatuavstånd till vatten med 1000 meters avstånd. I det förslagna planet för området vid 

Årstaskog kan stadskvaliten komma att bli större om ett större parti bostäder byggs i området. 

Tillgång till vatten kommer vara mer tillgängligt och mer utnyttjat. Vatten är klart mycket mer 

svårare att tillskapa än parker, det finns då extra stor anledning till att utnyttja den potential 

som finns i landområdet. Att denna del av stadsdelen Årsta blir extra attraktivt med 

vattenutsikt kan dessutom generera stora inkomster för staden. Det aktuella promenadstråket 

som existerar längs vattnet bör dock ligga kvar för att området inte helt ska tappa sitt 

historiska användningsvärde. 
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Offentlig Rum 

En mer stadsmässig förtätning av Årsta/Årsta skog med större tillgänglighet och närhet 

kollektivtrafik skapar utrymme för en mer levande och blandad stadsmiljö, denna vision 

förmedlas i planförslaget för området som binder ihop stadsdelen med det resterande av 

staden. Stockholm blir och förblir mer attraktivt och dessutom står sig vara mer resurseffektiv 

än tidigare. 

 

Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, har ambitiösa mål om att bygga ihop staden och 

förtäta dess knutpunkter. ”Stockholms stad har högt ställda långsiktiga mål om en mer 

sammanhållen stad utan sociala och fysiska barriärer. Många områden i Stockholm är 

bristfälligt integrerade med omgivande stadsdelar och kollektivtrafiken stöder i regel inte 

resor till andra målpunkter än innerstaden. Det är angeläget med en långsiktig strategi för att 

fysiskt koppla samman Stockholms olika delar till en mer integrerad stadsmiljö. Därmed ökar 

stockholmarnas möjligheter att mötas och att ta sig till arbete, utbildning och fritidsaktiviteter 

på ett hållbart sätt.” (Promenadstaden, 2014). Detta faller sig självfallet vara en god idé på 

många plan. Dels används det befintliga landområdet med utvecklad infrastruktur för att få ett 

ytterligare bättre serviceutbud av urbana verksamheter i det nya Årstaskogs-området och 

samtidigt möts efterfrågan på bostäder. I planförslaget för Årsta har dessutom områdets 

befintliga stadsmiljö tagits till hänsyn, av respekt för det befintliga bör även nybyggnation, i 

viss mån ske i enlighet med rådande stadsbyggestruktur.  

 

Förslaget för Årsta skog kommer skapa en mer tätare stadsmiljö där exploatering av 

skogsmark tas i bruk för att fullt utnyttja den bostadspotential som finns i landområdet. 

”En väl genomförd parkplanering med ökade värden och nya målpunkter i grönområden kan 

tillsammans med en högkvalitativ skötsel locka många stockholmare från olika delar av 

staden.‖ (Promenadstaden, 2014). Detta skapar dessutom utrymme för en ökad arbetskraft på 

sikt med en större service underlag. Strukturen i planförslaget är tänkt att vara så 

resurseffektiv som möjligt. Dels med full utnyttjande av den infrastruktur som redan finns på 

plats idag vid Årsta gård, Sköntorp och Dianelund samtidigt som det skapas nya värden för 

området. Exploatering av detta område skulle generera ett ökat samspel mellan dessa faktorer. 

Men idag är inte landområdet maximalt utnyttjat med dess närliggande stadsdelar och brister i 

att skapa en ‖connectivity‖ med innerstaden på samma sätt. Det kan finnas anledning i så fall 

att även bygga ut spårstation för att ytterligare öka närheten till innerstan. I det planförslag 

som Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting tagit fram finns ambition till att skapa 

just en ny tunnelbana linje, en s.k. lila linje som kopplar Årstafältet med närliggande 

tunnelbanestationer (Socialdemokraterna.se, 2014) Sådan exploatering skulle dessutom 

generera ett nytt ekonomiskt värde för den befintliga marken men också för den framtida 

bostadsutvecklingen.  

 

Det studerade området ligger vid ett index som pekar åt att det i befintliga området endast 

finns omkring 10-40 urbana verksamheter. Ett relativt lågt antal, jämfört med att i södra 

delarna av Årsta uppgår antalet till cirka 80-160 verksamheter. Den aktuella siffran skulle 

definitivit kunna höjas markant om ett planförslag som läggs fram tas i process. Årsta skulle 

dessutom bli mer ekonomiskt självförsörjande med en starkare ekonomi.   

 

 

 

 

 

 



41 

 

Infrastruktur 

Lokala och regionala stråk har analyserats med 

hjälp av s.k. Space Syntax-analys som fångar 

hur väl sammankopplat eller integrerade gator 

och gångvägar är (Spacescape, 2010). Figur 20 

visar stadsdelsövergripande stråk för Årsta. 

Bilden visar bl.a. att det finns stora befintliga 

geografiska barriärer i dagsläget för att skapa 

en mer levnads full attraktiv stadsdel i detta 

område. Användnings nivån  

för Årsta skog är relativt låg.  

Figur 20 (Spacescape, 2010). 

 

 

Enligt föreslagna planstrukturen för Årsta skog 

kan utveckling ske så att stadsmässiga stråk fås 

och går igenom den nya stadsdelen samtidigt som 

den knyts ihop med den befintliga omgivingen. 

Svärdlångsvägen, Årstavägen, Hjälmarsvägen 

och Sköntorpsvägen är fyra huvudgator som på 

ett lättillgängligt sätt kopplar ihop med boende i 

Figur 21 (Jamil, 2014)        den nya stadsdelen i Årsta skog med övriga  

 

delarna av stadsdelen. Fler gågator i den nya bostadsmarknaden skapar dessutom bra 

förutsättningar för att göra området mer attraktivt och konkurrenskraftigt. Anslutande 

stadsdelar, Södra Hammarbyhamnen, Enskede gård och Östberga knyts dessutom ihop med 

den förstärkta stadsdelen genom anslutning med tidigare nämnda huvudgator samt mindre/nya 

gångstråk i det utbyggda bostadsområdet.  

 

Möjligheter skapas till att få en integrerad blandning av besökare i det offentliga rummet, 

vilket är en förutsättning för skapandet och fortsatt bränsle för den sociala integrationen. De 

centrala parkerna ger upphov till sådan socialisering som den lokala samlingsplatsen. 

Befintlig brist på bostäder i detta område ger upphov till en mindre utnyttjad relation mellan, 

dels till anslutande stadsdelar och till olika delar av Årsta.  I och med den nya tunnelbana 

linjen, lila linjen, kopplas Årstafältet med närliggande tunnelbanestationer i området. Detta 

innebär att större tillgänglighet fås för boende i Årsta skog. Kortare närhet och mer 

orienterbart till bl.a. tvärbanans stationer och tunnelbanans stationer. Det går en kritisk gräns 

vid cirka 500 meters avstånd till en station. Betalningsviljan faller och områdets attraktivitet 

minskas. Tvärbanans spårväg har i södra och västra Årsta hållplatser vid Valla torg, 

Årstafältet och Årstaberg sedan januari 2000. I Årstaberg finns även en pendeltågsstation 

sedan 9 januari 2006 (Wikipedia.se, 2014). Jag väljer att anta, utan några detaljerade analyser 

att boende i den nya stadsdelen i Årsta skog kan ge upphov till ett gångavstånd mellan 100-

600 meter till en spårstation. Vilket faller inom ramen för vad som bör gälla för uppfyllandet 

av god stadskvalite.  

 

En ny satsning i detta område kan också ses i ett led i att försöka skapa mer bilfria områden i 

Stockholm. Att bredda trottoarer, sänka hastigheterna och införa fler gågator har fler positiva 

fördelar för staden. Dels underlättar man för stadens butiker. Exponeringen av små 

innerstadsbutiker blir lättare och leveranser och lastning blir enklare. Detta möjliggör för 



42 

 

människor att handla i butiker på gångavstånd istället för att tvingas pendla ut till externa 

köpcentrum utanför staden. Stadsmiljön blir dessutom mer attraktiv och tryggare för 

rörelsehindrade, äldre och barn. Framför allt ger det ökade utrymmet för människor i staden 

förutsättningar för möten och integration (Urbanisma.se, 2014). 

 

Årsta är relativt bra integrerad med ett sammanhängande nät för gående. Integrationsvärdet 

för stadsdelen är omkring 1,3–1,6. Dock påvisar delar av Årsta skog ha ett integrationsvärde 

på omkring 0,9-1,0. Detta beror självfallet på de stora begräsningar som området besitter. En 

stadsutveckling av kvarterforms utveckling av området kan få integrationsvärdet att öka till 

samma nivå som för övriga delarna. Rätt förutsättning kan ges i ett tidigt skede för denna typ 

av interaktion och integrering. En mer sammanbunden stad lockar människor från alla delar 

och skapar underlag för ekonomiska incitament, då det skapar möjligheter för butiker, tjänster 

och service. 

 

Utveckling av Årsta bör ske i enlighet med Promenadstadens ambition om en mer tät och 

sammanhållen stadsutveckling. Enligt planförslaget finns ambition till att göra Årsta skog till 

en stadsdel som präglas av just dessa innerstads kvalitéer. En kvarterstad skapar strategiskt 

lägen för att koppla ihop gång-och gatunätet och möjliggör brytning av trafik där det kan ske. 

En nykonstruktion i infrastruktur möjliggör att i ett tidigt skede skapa nybyggnationer med 

entréer mot gata och trottoar. Detta skapar ett offentligt rum med positiva sociala värden och 

en mer vänlig gatumiljö. I samband med nybyggnationerna av kvartersform skapas även 

ekonomiska argument för att möjliggöra detta. Attraktiva fastighetsnybyggnationer med 

attraktiva egenskaper leder till gynnsamma bostadspriser. Denna typ av kvarterstad med 

entréer mot gatan och trafiksepareringar skapar en trygg och mer levande stad och skapar 

därmed också underlag för att större utbud av service och urbana verksamheter (Bertlin, 

2012). 
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5.4 Planexempel: Björkhagen  
Björkhagen är en stadsdel i Skarpnäcks stadsdelsområde i Söderort i Stockholms kommun.  

Stadsdelen gränsar till Kärrtorp, Hammarbyhöjden, Södra Hammarbyhamnen samt till Sickla  

strand och Nackareservatet i Nacka kommun (Wikipedia, 2014). 

 

 
Figur 22 (Jamil, 2014) 

 

Figur 22 visar ett planförslag för det studerade området som är förenligt med Stockholms 

översiktsplan, om att planera för en sammanhållen, tät och levande stadsmiljö i Stockholms 

närförorter. Planförslaget visar nybyggnationer av bostäder i kvartersform samt 

lamellhus/punkthus som kan ske vid Hammarbyskogen och Lilla Sickla Gård fram till Nacka 

reservats gränsområde. Stora grönområden, i form av parker eller små skaliga varianter av s.k. 

centrala park är skapade för att dels bevara den befintliga landskapsbilden som finns i 

området men också för att mer maximalt utnyttja dessa områden för en större befolkning med 

växande bostadsbrist, något som inte sker idag. I planförslaget för denna stadsdel har 

dessutom områdets befintliga stadsmiljö tagits till hänsyn, av respekt för det befintliga bör 

även nybyggnation, i viss mån ske i enlighet med rådande stadsstruktur. Att den nya 

stadsdelen får en blandstad bygger på två anledningar. Dels kan kontrasten bli alldeles för stor 

i det nya området gentemot det befintliga om två typer av stadsbebyggelse sker vid sidan om 
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varandra. Andra anledningen är att det bör finnas en variation av bostadsbebyggelse, för att 

locka till en mer blandad och mer integrerad befolkning. Privata kvartersgårdar skapar 

trygghet för de boende. Men med öppna gårdar får man en mer omväxlande kvartersstad där 

hus i olika höjd ger dynamik och variation. Här blir det också fler svängda gaturum. 

Gårdarnas grönska blir tillgänglig för alla och människor att ta spontana genvägar genom 

kvarteren. Nya stadsbilden blir mer levande och mer attraktiv med sitt nya läge. 

Nybyggnationen ska ses som ett komplement till rådande stadsbild av området än som 

konkurrent, detta i enlighet med promendstadens riktlinjer. 

 

Det finns förutsättningar för att skapa ett bredare utbud av bostäder, urbana verksamheter, 

service mm. Dock kräver detta en omfattande omvandling från rådande stadsbild.  
 

Grönområde 
Björkhagen tillhör som del i den centrala stadens utvidgnings område där utbyggnad kan vara 

särskilt önskvärt enligt den gällande översiktsplanen för Stockholm stad (Spacescape, 2013). 

Stockholms översiktsplan har också som ambition för att förtäta närförorterna med andra 

knutpunkter i Stockholm i mål för att utvidga den centrala staden (Stockholm Stad, 2014). 

  

Tillgång till naturområden är stor, det nuvarande naturreservatet, Nacka reservat ligger bl.a. 

alldeles intill stadsdelen. Det finns vidare i Hammarbyhöjden tillgång till bl.a. flera 

kvartersparker. Björkhagen har både kvarterspark och en stadsdelspark vid Nytorps Gärde 

(Stockholms stad, 2012). Ett kritiskt gränsvärde uppnås vid tillgång till endast 25 hektar eller 

mindre park inom 1000 meters avstånd (Spacescape, 2014). Om man däremot kan tillskapa en 

parkyta på 10 hektar inom en kilometers promenadavstånd från bostaden så ökar bostadspriset 

med 600 kr/kvm bostadsytan (Spacescape, 2011). Björkhagen påvisar tillgång till cirka 20-30 

hektar vilket är strax intill det kritiska gränsvärdet (Spacescape, 2014).  

 

Ambitionen med planförslaget är att stärka och utveckla de befintliga parkerna till större och 

omfattande men småskaliga centrala parker än de förslagna för Årsta. Tanken är att 

funktionen i dessa parker ska spegla den riktning som staden eftersträvar i den gröna 

promenadstaden och vill utveckla. Genom att utveckla gröna promenader kan ett nät av 

offentliga rum byggas upp. Parker, torg, idrottsytor och naturområden kan länkas samman 

med varandra genom trädplanterade gator eller gångstråk (Stockholms stad, 2012). Idén är 

att skapa ett offentligt rum för vistelse och rörelse som förenar blandstaden, både den östra 

samt västra delen. Vad som specifikt kan utvecklas i dessa parker är till vidare debatt, men 

utökad och mer maximalt utnyttjad landområde skapar möjligheter för stadsdelen som inte 

existerar idag. Dessa stadsparker blir tillsammans med Årsta söderorts viktigaste gröna 

mötesplatser för boende och gäster från omkringliggande stadsdelar. Folk som bor i dessa 

områden idag kommer fortsättningsvis kunna njuta av det naturnära Björkhagen som dem 

valde att flytta till. Den bebyggda stadsparken bör dras längs en gata som visar en tydlig 

markering av privat mark samt mark som är tillgängligt för allmänheten. De nya gatorna runt 

parkerna bör planeras som lugna och bilfria som primärt bör fungera som tillfartsgator till 

bostäderna. 

 

Tillgång till Sicka sjön skapar också en särskild attraktivitet för rekreation i denna stadsdel. 

Ett förändringsvärde i betalningsvilja och stadskvalite blir tydligt vid ett gång-och gatu 

avstånd till vatten med 1000 meters avstånd. I de förslagna planen för området vid 

Björkhagen blir stadskvaliten definitivt högre om bebyggelse sker längs strandlinjen. Tillgång 

till vatten kommer vara mer tillgängligt och mer utnyttjat. Vatten är klart mycket mer svårare 

att tillskapa än parker, det finns då extra stor anledning till att utnyttja den potential som finns 
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i landområdet. Att denna del av stadsdelen blir extra attraktivt med vattenutsikt kan dessutom 

generera stora inkomster för staden. Promenadavståndet till vattenyta större än 5 hektar har en 

klart signifikant påverkan på borättspriser – priset minskar med 1 550 kr/kvm bostadsyta för 

varje kilometers ökade avstånd från tillgänglig vattenyta (Spacescape, 2011). 

 

 

 

 

 

Följande figur illustrerar en generell bild av hur stor tillgången och närheten till parkerna är i 

berörda delar av Björkhagen stadsdel: 

 

 
   

  Figur 23 (Jamil, 2014) 

 

Offentligt rum 

Björkhagen är en stadsdel i Skarpnäcks stadsdelsområde i Söderort i Stockholms kommun.  

Stadsdelen gränsar till Kärrtorp, Hammarbyhöjden, Södra Hammarbyhamnen samt till Sickla 

strand och Nackareservatet i Nacka kommun (Wikipedia, 2014). Vision om att skapa en mer 

tät och sammanhållen stad kräver likartad stadsutveckling som tas upp i kapitlet för Årsta. 

Björkhagen kan genom denna typ av stadsbygge skapa en starkare koppling till 

Hammarbyhöjden med kopplingar till Hammarby Sjöstad, Slakthusområdet, Kärrtorp och 

Sickla strand. Björkhagen ligger också inom det som enligt promenadstaden pekas ut som den 

centrala stadens utvidgning. Med endast cykelavstånd till Stockholm innerstad, ligger detta 

område redan mycket centralt och med goda kollektivförbindelser. Detta kan användas och 

dessutom tas tillvara för att ytterligare planera för en mer tätare och sammanhållen stadsdel 

med bredare utbud av urbana verksamheter och bostäder för att koppa Björkhagen med 

intilliggande stadsdelar. 

 

Enligt planförslaget får de nya kvarteren en egen typologi, ambitionen är att skapa en mjuk 

övergång mellan det befintliga i Björkhagen och Hammarbyhöjden med koppling till den 

stadsbebyggelsen i bl.a. Hammarby Sjöstad, Bagarmossan och hela söderstaden. Ambition är 

att skapa tydliga slutna kvarter där fasad möter fotgängare. Mellan slutna kvarteren skapas 

naturparker som passerar från norr vid Sickla sjön mot söder tillbaks mot Björkhagen. 

Kopplingar till intilliggande stadsdelar stärks med hjälp av ett underlag av urbana 

verksamheter och annan typ av service, t.ex. skola, vård. Utbudet av urbana verksamheter i 

det studerande området i Björkhagen är relativt lågt med omkring 8-20 verksamheter inom 

1000 meters avstånd. Den aktuella siffran skulle definitivit kunna höjas markant 
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stadsutveckling sker, enligt det planförslag som tagits fram i detta arbete för Björkhagen. 

Björkhagen med dess stadsdels grannar skulle dessutom bli mer ekonomiskt självförsörjande 

med en starkare ekonomi. 

 

Det viktiga är att lyckas med att skapa en övergång från dagens karaktär till en som leder till 

enligt promenadstadens vision. Stråkar och nya gator gör det lättare för fotgängare att ta sig 

över till andra stadsdelar. Finn Malmgrensväg får en starkare koppling till den nya 

bostadsmarknaden då den korsar igenom kvarteren med anslutning till Karlborgsvägen och 

Mariestadsvägen. Axvallsvägen kan komma att utnyttjas maximalt med utbyggnaden av 

staden samtidigt som den blir en anslutnings sluss för boende i Nytorpsgärde. Dessa gator och 

de nya blir först och främst tillfartsvägar till de nya områdena med bostäder. Delar av dessa 

stadsdelar använder inte sin fulla potential, men genom att skapa möjligheter förstärks 

stadsdelen med nya bostadsområdet samt nya parken med nya funktioner. 

  

Infrastruktur 
Genom det studerade området och till viss del bredvid, går två av tunnelbanans gröna linjer, 

17 och 18. Det finns tre tunnelbanestationer, Skärmarbrink som bara ligger en station från 

Gullmarsplan, Hammarbyhöjden och Björkhagen. Tillgången till både tunnelbana, buss och 

tvärbana gör Gullmarsplan till en stor knutpunkt för kollektivtrafik (Stockholms stad, 2012). 

Närhet och tillgång till spårtrafik är relativt bra för de som bor i det studerade området. 

Gångavståndet som är mätt i meter via gång och gatunätet varierar mellan 0-1000 meter till 

närmaste spårstation, inklusive eventuella infrastruktursatsningar till 2030 (Spacescape, 

2014). Närhet spårbunden trafik, tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn, beräknats nå en kritisk 

gräns vid cirka 500 meters avstånd till en station. För bostäder som är lokaliserade mer än 500 

meter från en station faller priserna med 1 370 kr/kvm bostadsytan (Spacescape, 2011). 

 

Den gröna linjen är redan en hård belastad linje. Enligt förslag finns det fyra nya 

tunnelbanesträckningar som ska byggas i länet. En av sträckningarna dras från 

Kungsträdgården med stationer vid Sofia och Gullmarsplan för att sedan ersätta grön linje mot 

Hagsätra. En annan får stationer i Sofia och Hammarby kanal för att fortsätta ut mot Nacka. 

Omläggningen av den gröna linjen till blå hjälper till för att avlasta den befintliga linjen där 

den idag är mest belastad. Detta innebär att turtätheten på den gröna linjen kan acceptera en 

ökning av kapacitet av användare även vid stadsomvandling av Björkhagen samt att 

tillgången till en ny tunnelbanelinje kan uppfyllas (Stockholms stad, 2012). 

Gångavståndet för tillkommande bostäder i området kan mycket väl hamna inom ramen för 

vad som gäller för uppfyllandet av en godare stadskvalite. Tillgången till tvärbanans stationer 

samt den eventuella blå linjens framtida station i Hammarby sjöstad blir mer tillgängligt för 

boende i Björkhagen och Hammarbyvägen. 

 

Ambition om att koppla samman denna stadsdel med Hammarby sjöstad ger vidare underlag 

till behovet av ett mer sammanhängande gatunät. Utpekade befintliga huvudstråk längs 

Kalmgatan, Finn Malmgrens väg, Garagevägen, Sparrmansvägen, Olaus Magnus väg och 

Hammarbybacken (se figur 24) skapar förutsättningar för att göra staden mer knytbar med 

befintlig omgivning. Befintliga gångstråk och gatunät förväntas bevaras som lokalt stråk för 

boende, men komplittering kommer behövas vid en omfattande stadsförändring av området.  

Gator eller gångstråk kommer att införas längs parkområdena för att skapa tillfart till 

bostäderna för fotgängare och cyklister. Fler gågator i den nya bostadsmarknaden skapar 

dessutom bra förutsättningar för att göra området mer attraktivt och konkurrenskraftigt. 

Anslutande stadsdelar, Kärrtorp, Hammarbyhöjden, Södra Hammarbyhamnen samt till Sickla  
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strand knyts dessutom ihop med den förstärkta stadsdelen genom anslutning med tidigare 

nämnda huvudgator samt med mindre/nya gångstråk i det utbyggda bostadsområdet. 

 

 
Figur 24 (Jamil, 2014) 

 

Det nuvarande indexet för Björkhagen (omkring 1,3–1,4) kan markant förhöjas och få ett mer 

stadslikande gatunät, detta kräver dock ett maximalt utnyttjande av landområdet.  

 

Björkhagen präglas av innerstads kvalité med stark potential till att urbanisera/stadifiera 

denna stadsdel. Med förbättrad och utvecklad gång- och gatunät möjliggörs också skapandet 

av kvarterstaden. Ytterligare stadsbebyggelse av slutna kvarter kan uppvisa en mycket högre 

procentsats av kvarterens slutenhet i dessa områden och i ett längre perspektiv kanske till och 

med uppvisa samma kvalité som finns in innerstaden.  
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6. Ekonomisk Analys 
Olika tänkbara affärsmodeller diskuteras i artikeln ‖Hållbara städer – två aspekter‖ av bl.a 

Hans Lind . Artikeln utgår från rapporten Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En 

idéskiss och i den diskuteras bl.a. olika sätt att skapa ekonomiska incitament för att skapa 

långsiktiga attraktiva stadsdelar (Lind et al, 2014) Rapporten kommer vidare användas som 

underlag till en fallanalys för en framtida bostadsmarknad i Årsta och Björkhagen kan 

prissättas. 

 

Rapporten har med ett utgångspunkt gällande att värdet på en fastighet främst beror på dess 

läge d.v.s. vilken stadsmiljö den tillhör. I detta är utformningen av det offentliga rummet en 

vital aspekt. Vidare bestäms värdet på en fastighet genom den tid som går åt, från att en första 

investering görs till att områdets potential förverkligas. 

 

Det kommer vidare i denna analys, inte göras några försök till att analysera eller fastställa en 

specifik modell som påvisar hur man skapar ekonomiska incitament för att skapa ett område 

med högsta möjliga stadskvalite, givet de utgångspunkter som Hans Linds rapport bygger på. 

 

Däremot kommer jag med data över prisutveckling för bostadsrätter i söderorts närförorter, 

inhämtat från Mäklarstatistik och enligt generella slutsatser utföra en av samma kvalité, 

generell slutsats av vad värdet på en framtida bostadsmarknad kan vara, enligt det planförslag 

som tagits fram för Årsta och Björkhagen. Det kan redan nu, i denna fas antas med hög 

sannolikhet att värdet kommer markant vara högre än sin omgivning i samma stadsdel. Detta 

skulle främst bero på den teoretiska utformning som skapats i det offentliga rummet för 

vardera stadsdel. Med kvalitéer som antas öka betalningsviljan samt attraktiviteten för 

området.   

 

Inhämtat data från Mäklarstatistik, med ett underlag av 3 483 bostadsrätter i söderorts 

närförort för perioden maj 2013 – april 2014 resulterar ett medelvärde på 42 383 kr/kvm 

(Mäklarstatistik.se, 2014). För vidare beräkning gäller denna kvadratpris för bostadsrätter. 

 

I och med att båda stadsdelarna redan idag och i det planförslag som tagits fram i detta arbete 

redan består av många gemensamma nämnare (geografiska läge, demografi, infrastruktur) och 

kommer vidare i ett framtida scenario dessutom inneha relativ hög andel av de parametrar 

som tagits fram för uppfyllandet av stadskvalite, görs en gemensam beräkning för båda 

stadsdelarna. Dessutom är det skattade värdet, tagen från Mäklarstatistik för bostadsrätter 

gemensamt för båda stadsdelarna. 
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Som tidigare presenterat gäller dessa parametrar för att bestämma betalningsviljan och 

attraktivitet i boendet. 

 

Tabell 3 avser avståndskillnaden och förändring i tillgång till gång- och gatunät samt 

kvartersform. Ny data i ‖Fågelavstånd och förändrings data‖ används för vidare beräkning 

och har tagits fram genom att dra ytterst generella slutsatser av vilket läge Årsta och 

Björkhagen kan te sig befinna sig i ett framtida scenario. 

 

Tabell 3: 

Parametrar som 

påverkar priset 

Antagen 

förändring  

Prisförändring, kr/kvm 

Närhet till city 1000 meter - 1 190 kr 

Närhet till vatten 1000 meter - 1 550 kr 

Tillgång till park (10 ha) 1000 meter + 600 kr 

Tillgång till urbana 

verksamheter 

1000 meter + 1 760 kr 

Närhet till spårstation  500 meter + 1 370 kr 

Tillgång till gång- och 

gatunätet 

0,10 + 640 kr 

Kvartersform 10 % -enheter + 500 kr 

 

 

 

Tabell 4 

Parametrar som 

påverkar priset 

Antagen 

förändring  

Prisförändring 

kr/kvm 

Fågelavstånd och 

förändrings data
9
 

Närhet till city 1000 meter - 1 190 ~ 4000 meter 

Närhet till vatten 1000 meter - 1 550 ~100 meter 

Tillgång till park (10 

ha) 

1000 meter + 600 ~100 meter 

Tillgång till urbana 

verksamheter 

1000 meter + 1 760 ~100 meter 

Närhet till spårstation  500 meter + 1 370 ~500 meter 

Tillgång till gång- och 

gatunätet 

0,10 + 640 1,30 

Kvartersform 10 % -enheter + 500 60 % 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Avser teoretiskt förändringvärden vid slutskede av stadsbygget i bostadsområdena Årsta och Björkhagen 
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I genomsnitt kostar en bostadsrätt i söderorts närförort 42383 kr/kvm. Nya värdet på 

bostadsrätten blir då enligt uträkning: 

 

Tabell 5 

Parameter Ny bostads värde 

Närhet till city 47 143 kr/kvm 

Närhet till vatten 57 883 kr/kvm 

Tillgång till park (10 ha) 48 383 kr/kvm 

Tillgång till urbana verksamheter 59 983 kr/kvm 

Närhet till spårstation  43 753 kr/kvm 

Tillgång till gång- och gatunätet 46 543 kr/kvm 

Kvartersform 45 383 kr/kvm 

 

Efter ett skattat medelvärde av det nya bostadspriset blir den genomsnittliga kostnaden för en 

bostadsrätt i söderorts närförort: 

 

∑ (Nya bostads värde, d.v.s., 34 9071)/7 = 49 867 kr/kvm, en ökning med 7 484 kr/kvm. 

 

Som förväntat har priset stigit för det nya bostadsområdet. Denna siffra är dock inte 

applicerbar i ett praktiskt fall då dessa typer av uträkningar kräver mer precision och mer 

tillförlitlig data än vad som genomförts i detta arbete. 

 

Vad kan då konstateras av den prisförändring som tagits fram? Det finns dels incitament för 

staten och kommunen att lätta på restriktioner för att skapa utrymme för den här typen av 

stadsutveckling. En mer sammanbunden stad lockar människor från alla delar och skapar 

underlag för ekonomiska incitament, då det skapar möjligheter för butiker, tjänster och 

service. Byggherrar får dessutom en ny marknad att exploatera för att skapa eventuellt 

billigare typer av bostäder. Att det skett en prisökning skapar dessutom utrymme för att 

befintliga attraktiva bostadsområden i Stockholm får dels lättnader i prisnivåer men också att 

utrymme skapas för mer lediga bostäder. Med tillräckligt stort utbud får Stockholm 

ekonomiska luckor som skapar nya möjligheter i bostadsfrågan.  
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7. Diskussion 
 

Sett från vilken satellit karta som helst ser man att större delen av Stockholm är täckt av 

skogsland. Samtidigt påvisar statistik att bostadsbyggandets korrelation med 

befolkningsökningen är väldigt svag. Att det finns en bostadsbrist, grundar sig på flera 

anledningar. Grundläggande lära inom nationalekonomi visar att stigande priser är ett resultat 

av ökad efterfrågan och den fungerande marknadens reaktion är att öka utbudet. Denna lära 

appliceras inte i dagens bostadpolitik i Stockholm. Trots stor efterfrågan och stigande priser 

de senaste 15 åren har inte detta lett till något större bostadsbygge trots att gapet mellan det 

efterfrågande bostadsbehovet och det antal faktiska byggda bostäder är fortsatt stor. Detta 

grundar sig till största del på samspelet mellan tre olika aktörer på marknaden; staten, 

kommunen och marknaden.  

 

Detta arbete har skrivits med utgångspunkt att det finns potential till bostadsbygge samt att 

det ur en stadsmässig stadsplanerings perspektiv de facto finns byggbar mark i Stockholm och 

att det finns möjlighet till att bygga ut centrala stadens utvidgnings områden. 

 

Rapport från Spacescape visar att det finns potential till att ytterligare bygga 140 000 

bostäder, men endast om Promendstadens riktlinjer följs, efteråt är den byggbara marken slut. 

Stockholms Handelskammare följer upp detta påstående och menar att restriktioner i 

praktiken gör att det inte finns någon byggbar mark i Stockholms och att lättnader i restriktion 

gränserna behövs för att skapa mer utrymme. 

 

Stadsmässighet avser en attraktiv och levande blandsstad med stor tillgång till urbana 

verksamheter och service på bottennivå med kontor och bostäder ovanpå. Utöver det, bör det 

även finnas tillgång till parker, torg och gatustråk. Stadsmässighet bygger på det s.k. 

offentliga rummet som vänder sig till stadens invånare och bjuder in dessa till dess 

verksamhet. Det fundamentala för att skapa detta är att skapa en attraktionskraft för att få 

stadens invånare att vilja flanera i rummet. Detta görs först och främst genom att möjliggöra 

för kommersiella och urbana verksamheter. En förutsättning för att skapa en stadsmässig 

stadsdel är därmed att värna om det offentliga rummet (OperationKarlstad.se, 2014).     

I det planförslag som presenterats i detta arbete är utnyttjandet av de befintliga 

skogsområdena i Årsta och Björkhagen minimalt utnyttjande i relation till dess potential. 

Ordet utnyttja torde bli ett ledord i den debatten som ställer sig för hur bostadsbrist kan lösas. 

Otillräcklig tillgång till parker och grönområden kan resultera i en degradering av stadskvalite 

och dess attraktivitet (UNFPA, 2007). Grönområden bör ses som ett "klass-löst" rum, på 

grund av dess förmåga att gagna en hel stadsbefolkning (Berney, 2010). Detta har en särskild 

betydelse för invånare av lägre inkomst som är beroende av tillgång till offentliga 

grönområden för fritid och rekreation. Om det är förutsatt att social rättvisa inte kan uppnås 

utan social integration och att ökad tillgänglighet kan betraktas som den drivande kraften för 

att uppnå social integration så kan begreppet tillgänglighet vara den enskilt viktigaste 

bidragande faktorn för att uppnå social hållbarhet i en bostadsmarknad med en god 

stadskvalite. 

 

I Singapore existerar ett så s.k. ‖housing quota ethnic mix‖. Den syftar till att främja 

bostadsintegrationen bland de tre stora etniska grupperna i landet. Bostadsområden med 

etniska proportioner som är på väg eller överstiger de satta kvotgränserna utsätts för 

begränsningar som syftar till att förhindra att dessa platser blir mer segregerade (Hdb.gov.sg, 

2014)   
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Men hur kan förutsättningar för tillgänglighet skapas om den byggbara marken är slut och 

exploatering av skyddad mark är tabu belagt för diskussion? Kartläggningen av 

Handelskammaren visar att det finns drygt idag 35 typer av restriktioner för stadsbygge som 

ligger till grund för all obebyggd mark. Det förslås bl.a. lättnade på dessa för att skapa mer 

utrymme för bostadsbygge (Handelskammare, 2014). Dock sägs det inget om att totalt 

avskaffa några restriktioner, vilket kanske är ett måste om denna utveckling fortsätter på 

samma sätt som den tenderar idag åt. Rent stadsmässigt, finns det stora möjligheter för smart 

exploatering av marken i Stockholm. Rent stadsmässigt kan efterfrågan på bostäder uppfyllas. 

Rent stadsmässigt kan en mer attraktiv och en mer levande stad byggas. Rent stadsmässigt 

kan en stadsmässig stad byggas. 

  
Det planförslag som tagits fram i detta arbete kommer med all säkerhet ha betydande 

miljöpåverkan och lär strida mot kommunala- och nationella riktlinjer, lagar och förordningar 

gällande användning och hantering av land och markutnyttjande. Men sett ur ett långsiktigt 

planeringsperspektiv kan denna typ av stadsutveckling skapa incitament som gynnar staten, 

kommunen, marknaden och invånarna. Om det är ur ett ekonomiskt, socialt eller miljö 

perspektiv är för en vidare diskussion.  

 

Syftet med detta arbete är att bidra som stödjande underlag till fortsatta studier för att få större 

kunskap i vad som krävs för att lösa bristen på attraktiva bostäder i Stockholm.        
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8. Avslutning 
I detta kapitel återknyter jag till de tre uppställda frågeställningarna som formulerats i arbetets 

inledning. 

 

-Hur ser dagsläget ut i bostadsmarknaden? - Efterfrågan och utbud 

 

Stockholm har fått uppleva en stark befolkningsökning dem senaste åren men trots efterfrågan 

av bostäder har inte utbudet varit tillräckligt. Enligt prognoser för Stockholm läns 

befolkningsutveckling kommer denna trend dessutom vara fortsatt uppåt.  

 

Med fler bostadsrätter än hyresrätter på markanden blir de nya bostäderna som byggs alltför 

dyra att bo i. Detta skapar ohållbara problem för dem lägre klasserna av samhället. Att skapa 

en bostadsmarknad i periferin av Stockholm är inte hållbart ur ett socialt perspektiv. Risken 

för ett nytt miljonprogram kan kosta staden allt för mycket, både ekonomiskt och ur ett socialt 

perspektiv i ett längre perspektiv. För att komma ut ur denna bostadproblematik krävs att 

planering ställs i relation till täthet, tillgänglighet, attraktivitet och gröna faktorer. 

 

Ett samarbete mellan konsultföretagen Spacescape och Evidens skedde hösten 2010 då de 

båda fick i ett gemensamt uppdrag från Regionplanekontoret och fyra andra kommuner att 

utreda relationen mellan boendemiljö och betalningsviljan för bostäder, genom att studera 

sambanden mellan stadsstruktur och bostadsrättspriser. Studien visar tydligt att det finns ett 

behov av att ändra fokus på den rådande bostadspolitiken. Från att bygga ur ett 

stadsbyggnadspolitiskt perspektiv till att bygga för en nödvändig attraktiv stadsmiljö 

perspektiv. En bostadspolitik som växlar från kvantitet till kvalitet.  

 

Rapport från Spacescape visar att det finns potential till att ytterligare bygga 140 000 

bostäder, men endast om Stockholms översiktsplans riktlinjer följs, efteråt är den byggbara 

marken slut. Stockholms Handelskammare följer upp detta påstående och menar att 

restriktioner i praktiken gör att det inte finns någon byggbar mark i Stockholms och att 

lättnader i restriktion gränserna behövs för att skapa mer utrymme. 

   

- Hur kan man skapa ett bostadsutbud i Stockholm som skapar efterfrågade stadskvalitet? 

 

Stockholms översiktsplan ger uttryck för en mer förtätning av närförorter och andra 

knutpunkter i Stockholm i mål för att utvidga den centrala staden. Båda Årsta och Björkhagen 

har utsetts som centrala stadens utvidgnings områden där utbyggnad är särskilt önskvärt enligt 

den gällande översiktsplanen för Stockholm stad. Att det finns byggbar mark har redan 

påvisats, dock har ingen studie gjorts för hur grön- och infrastruktur bör planeras för att skapa 

mer attraktiva bostäder i de områden där potential har tagits fram. För att uppnå visionen av 

Promenadstaden bör en satsning ske på stadens utformning av grönområden, offentliga rum 

och infrastruktur. 

 

Planförslag som läggs fram för Årsta och Björkhagen skapar ett underlag till en stadsmiljö av 

modern kvartersutformning som tar tillvara på sitt grönområde. Befintliga skogsområden i 

stadsdelarna kan få sig en ny skepnad där utnyttjandet av den befintliga skogen ter sig vara 

mycket högre än vad som idag gäller för området. Planförslaget visar bl.a. att nya centrala 

parkområden skulle vara omgivet av en mer tätare stadsstruktur som i sin tur leder till att 

parken blir mer tillgängligt och slutligen, utnyttjas mer maximalt tack vare fler närboende i 

detta parkområde. Parkerna är utformade efter det s.k. central park modellen där stadsmässig 

kvartersstad omringar öppna gröna ytor. Det finns dessutom en attraktionskraft att exploatera 
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längs en strandlinje. Båda stadsdelarna är i anknytning till varsin sjö. Detta bör inte ses som 

ett hot mot den svenska naturen eller allemansrätten, utan som ett redskap till att öka 

attraktionen för områden som idag tämligen är outnyttjade till sin fulla potential. 

 

Enligt presenterade planförslag för båda områdena får de nya kvarteren en egen typologi, 

ambitionen är att skapa en mjuk övergång mellan det befintliga till det nya i form av tydliga 

slutna kvarter där fasad möter fotgängare. Planförslagen kommer skapa en mer tätare 

stadsmiljö där exploatering av skogsmark tas i bruk för att fullt utnyttja den bostadspotential 

som finns i landområdet. Detta skapar dessutom utrymme för en ökad arbetskraft på sikt med 

en större service underlag. Strukturen i planförslaget är tänkt att vara så resurseffektiv som 

möjligt. Dels med full utnyttjande av den infrastruktur som redan finns på plats idag och 

samtidigt skapa nya värden för området. Båda stadsdelarna skulle dessutom bli mer 

ekonomiskt självförsörjande med en starkare ekonomi med ett större underlag för tillväxt av 

urbana verksamheter. 

 

Stadsdelarna besitter på stora geografiska barriärer i dagsläget för att skapa en mer levnads 

full attraktiv stadsdel i detta område. Enligt föreslagna planstrukturen för båda områdena kan 

utveckling ske så att stadsmässiga stråk fås och går igenom den nya stadsdelen samtidigt som 

den knyts ihop med den befintliga omgivingen. Möjligheter skapas till att få en integrerad 

blandning av besökare i det offentliga rummet, vilket är en förutsättning för skapandet och 

fortsatt bränsle för den sociala integrationen. De centrala parkerna ger upphov till sådan 

socialisering som den lokala samlingsplatsen. Befintlig brist på bostäder i detta område ger 

dessutom upphov till en mindre utnyttjad relation. 

 

Satsning i detta område kan också ses i ett led i att försöka skapa mer bilfria områden i 

Stockholm. Att bredda trottoarer, sänka hastigheterna och införa fler gågator har fler positiva 

fördelar för staden. Dels underlättar man för stadens butiker. Exponeringen av små 

innerstadsbutiker blir lättare och leveranser och lastning blir enklare. Detta möjliggör för 

människor att handla i butiker på gångavstånd istället för att tvingas pendla ut till externa 

köpcentrum utanför staden. 

 

Planförslagen skapar ett underlag till ett offentligt rum med positiva sociala värden och en 

mer vänlig gatumiljö. I samband med nybyggnationerna av kvartersform skapas även 

ekonomiska argument för att möjliggöra detta. Attraktiva fastighetsnybyggnationer med 

attraktiva egenskaper leder till gynnsamma bostadspriser. 

 

-Hur berör priset av effekter för en bostadsmarknad med efterfrågade stadskvaliteter? 

 

Utgångspunkten är att ett värde på en fastighet beror till stor del av dess läge, det vill säga 

vilket stadsmiljö den tillhör. Värdet är också starkt korrelerat med områdets framtida potential 

till att utnyttja områdets stadskvaliteter. En värdering av prisutvecklingen har gjorts för båda 

områdena. Ekvationen visar att det sker en prisökning med ca 7 500 kr/kvm när en 

bostadsmarknad fås med efterfrågade stadskvaliteter. Detta beror främst på den teoretiska 

utformingen som skräddarsytts i det offentliga rummet för vardera stadsdel. Dock är inte 

denna värdering applicerbar i ett praktiskt fall då dessa typer av uträkningar kräver mer 

precision och mer tillförlitlig data än vad som genomförts i detta arbete. 
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