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Sammanfattning 
I dagens samhälle fortsätter inflyttningen till städer att växa och Stockholmsregionen fortsätter att 

förtätas. Detta medför att nya stadsdelar måste inkorporeras i redan befintliga. Arenastaden är en ny 

stadsdel som utvecklas i Solna som är en tätort i Nordvästra Stockholm.  

Att skapa nya stadsdelar för människan är viktigt för att uppnå en social hållbarhet. Det är även 

viktigt att ta hänsyn till omgivningens åsikter när nya stadsdelar inkorporeras i redan befintliga. För 

att uppnå en god stadsutveckling är en viktig faktor att det finns ett fungerade samarbete mellan de 

inblandade aktörerna.  

För att undersöka Arenastadens utveckling ur ett stadsplanerings- och samarbetes perspektiv har 

följande utförts. Med social hållbarhet i fokus vid stadsplanering har en jämförelse mellan Vällingby, 

som utvecklades på 1950-talet, och den nya stadsdelen Arenastaden utförts. För att undersöka 

omgivningens åsikter på att Arenastaden utvecklas har intervjuer utförts. Dessutom har intervjuer 

genomförts med nyckelpersoner från de inblandade aktörerna. Detta för att ta reda på samarbetets 

funktion i Arenastaden.  BREEAM Communities, ett nytt certifieringssystem för hållbar 

stadsutveckling, har undersökts huruvida denna skulle haft en positiv inverkan på Arenastadens 

utveckling.  

Efter genomförda undersökningar har följande slutsatser kunnat dras. Det visade sig att Vällingby har 

bättre förutsättningar för att uppnå en social hållbarhet än vad Arenastaden kommer att ha. Den 

närliggande omgivningen till Arenastaden har främst visat sig ha en positiv syn på dess utveckling.  I 

Arenastaden har samarbetet mellan aktörerna fungerat bra eftersom de har inkluderat många av de 

grundläggande delarna som krävs för ett gott samarbete.  BREEAM Communities hade kunnat tillföra 

Arenastaden en del fördelar i dess planeringsprocess och stadsutveckling.  

 

Nyckelord: stadsplanering, social hållbarhet, samarbete, BREEAM Communities.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 
The urbanization is growing in the communities today and the region of Stockholm keeps on 

densifying. This cause that new districts must be incorporated into existing. Arenastaden is a new 

developing community in Solna, which is an urban in the Northwest of Stockholm. 

It is important to create new communities for the human being and to achieve social sustainability.  

The opinions of the neighborhood is important to consider while a new community is incorporated 

into an existing. It is significant to have a functioning cooperation between the participants of the 

urban development.   

To investigate the development of Arenastaden with a perspective on urban planning and 

cooperation, has following been done. With social sustainability in focus in urban planning, a 

comparison has been performed between Vällingby, which was developed in the 1950s, and the new 

district Arenastaden. Interviews has been done with the neighborhood to investigate their opinion 

about that Arenastaden is being incorporated into Solna. To figure out how the cooperation is 

functioning in Arenastaden, interviews has been done with the most significant participants of the 

development. A study of BREEAM Communities, a new certification system for sustainable urban 

development, has been done. This has been done to find out if it would have give some positive 

effects on the development of Arenastaden.  

The study of Arenastaden have given the following conclusions. It turned out that Vällingby has 

better conditions to achieve social sustainability than Arenastaden will have. The neighborhood of 

Arenastaden have mostly a positive opinion about the urban development. The participants in the 

development of Arenastaden have a successful cooperation between each other. They have included 

the basic components that a good cooperation needs. BREEAM Communities could have contributed 

some positive effects to the planning process and the urban development of Arenastaden.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle ökar urbaniseringen och Stockholmsregionen fortsätter att förtätas. Detta medför 

att nya stadsdelar behöver inkorporeras i redan befintliga. Att planera och utforma en ny stadsdel är 

en process som fordrar mycket eftertänksamhet. När många aktörer är inblandade vid en 

stadsdelsutveckling är ett gott samarbete en av de viktiga faktorerna som krävs för att generera en 

hållbar stadsutveckling. Stadsdelarna som skapas bör även vara hållbara ur ett ekonomiskt-, 

ekologiskt- och socialt perspektiv.  

Det är oerhört viktigt att skapa välfungerande stadsdelar för människan och ta hänsyn till den sociala 

hållbarheten. När en ny stadsdel ska integreras i en redan befintlig bör även hänsyn tas till 

omgivningens åsikter.  Ett gott samarbete och planering bidrar till goda förutsättningar för att kunna 

skapa en välfungerande och hållbar stadsdel.  

 

1.2 Frågeställningar 
Vad finns det för likheter och skillnader mellan Arenastaden och Vällingby ur ett 
stadsplaneringsperspektiv med fokus på social hållbarhet?  

Hur fungerar samarbetet mellan olika aktörer vid utvecklingen av Arenastaden?   

Vad hade BREEAM Communities kunnat tillföra stadsplaneringen av Arenastaden? 

Vilka är omgivningens åsikter om att Arenastaden utvecklas? 

 

1.3 Syfte 
Ett syfte med detta examensarbete är att jämföra Arenastaden och Vällingby ur ett 

stadsplaneringsperspektiv med fokus på social hållbarhet. Ett annat syfte är att undersöka hur olika 

aktörer samarbetar för att utveckla Arenastaden. För att undersöka eventuella förbättringar i 

stadsplaneringen av Arenastaden har ett nytt certifieringssystem för stadsdelar valts att studeras, 

BREEAM Communities. I arbetet ingår även att utreda hur det närliggande området påverkas av att 

Arenastaden utvecklas.  
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Figur 1. En förklarade figur över syftet 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att endast jämföra den befintliga stadsdelen Vällingby med Arenastaden. 

Detta ur ett stadsplaneringsperspektiv med fokus på social hållbarhet.  Vi har även avgränsat oss till 

att studera samarbetet mellan de främsta och mest delaktiga aktörerna i Arenastadens utveckling. 

För att studera den närliggande omgivningens åsikter på Arenastadens utveckling har vi avgränsat 

oss till att intervjua etthundra personer. 

1.5 Metoder 
Arbetet påbörjas genom att söka generell information via internet om Arenastaden och dess aktörer.  

Utformningen av Arenastaden respektive Vällingby studeras genom böcker, foton och internetsidor. 

Genom att söka information via internet och böcker erhålls en fördjupad kunskap i hur utformningen 

av en stadsdel påverkar den sociala hållbarheten. Denna kommer att stå till grund för jämförelsen 

mellan Arenastadens och Vällingbys utformning.  

För att undersöka samarbetets funktion utförs intervjuer med nyckelpersoner från vardera aktör. 

Utifrån intervjuerna ska slutsatser kunna dras över samarbetets funktion. För att kunna ge förslag på 

förbättringsåtgärder kring samarbetet studeras BREEAM Communities. 

För att undersöka omgivningens åsikter kring Arenastadens utveckling ska korta intervjuer utföras.  
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1.6 Begreppsförklaring  
o ABC Stad: 

En stadsdel som innehåller arbetsplatser, bostäder och centrum samlat inom ett område. 

 

o Boverket: 

Boverket beskriver sin verksamhet enligt följande. 

"Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- 

och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende 

och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av 

statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde". (Boverket, 2014) 

 

o BREEAM: 

Är ett miljöklassningssystem för byggnader som härstammar från England. 

 

o BREEAM Communities (BC): 

Ett certifieringssystem för stadsdelsplanering som härstammar från England. Denna håller på 

att anpassas för svenska standarder av Sweden Green Building Council. Syftet med BC är att 

främja ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i en stadsdel (BREEAM, 2013).  

 

o Exploateringstal: 

Anger hur stor del av marken som är bebyggd. Uträknas total bebyggd area dividerat med 

total områdesarea.  

 

o Fabege: 

Fabege är ett fastighetsbolag som specialiserar sig på uthyrning och förvaltning av kontor. De 

äger 90 procent av alla kontor i Arenastaden (Fabege, 2013).   

 

o Jernhusen: 

Jernhusen är ett bolag som äger en del fastigheter längs den svenska järnvägen . De ägde en 

del mark och fastigheter på det område där Arenastaden utvecklas (Hultqvist, 2014).  

 

o Masthusen: 

Masthusen är ett stadsbyggnadsprojekt i Malmö som drivs av Diligentia i samarbete med 

Malmö stad. Det är det första projektet som certifierats med BC i Norden (Diligentia, u.d.).  

 

o Peab: 

Peab är både byggare, byggherre och ägare i Arenastaden. Peab bygge alla delar i 

Arenastaden. Peab Anläggning utför lokalgatorna i området på uppdrag av Solna stad (Pilerö, 

2014).   

 

o Social hållbarhet: 

Social hållbarhet innebär att skapa en stad som främjar ett gott liv och där grundläggande 

mänskliga behov tillfredsställs. 
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o Solna Stad: 

Solna stad även kallat Solna kommun är belägen norr om Stockholms innerstad. Solna stad är 

en kommun i Stockholms län och de äger marken i Arenastaden. Solna stad har tagit fram 

detaljplaner för Arenastaden (Solna Stad, 2007). 

 

o Svenska bostäder: 

Svenska bostäder grundades år 1944. Det är ett bostadsföretag som ägs av Stockholms Stad. 

De bygger och förvaltar bostäder i Stockholms innerstad och i andra stadsdelar (Svenska 

Bostäder, 2013).  

 

o Svenska fotbollsförbundet (SvFF): 

Ett förbund för specialidrott. Dess uppgift är att ta hand om fotbollen i Sverige samt 

representera den i utlandet (SvFF, 2014).  

 

o Sweden Green Building Council (SGBC): 

Sweden Green Building Council är en ideell organisation som arbetar med att främja hållbart 

och grönt byggande. SGBC arbetar med att svenskanpassa certifieringssystemet BC (sgbc, 

2011).  

 

o Varvstaden: 

Varvstaden är ett stadsbyggnadsprojekt i Malmö som drivs av Peab i samarbete med Malmö 

stad.  Projektet påbörjade certifieringen av BC men slutförde aldrig denna (Gabrielii, 2014 ). 
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2. Teoretisk referensram 
Grundkunskaper för att utföra denna undersökning har vi genom vår utbildning, Högskoleingenjör 

Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Under utbildningen har vi läst kurser 

som Samhällsplanering (HS1009) och Byggprocessen (HS1006). Dessa har givit oss en grundkunskap 

som behövs för att kunna fördjupa oss i detta examensarbete. I kursen Byggprocessen fick vi kunskap 

om planeringsgången inför ett byggprojekt samt dess avtal och lagar. Kursen Samhällsplanering gav 

oss grundläggande kunskaper om översiktsplaner, detaljplaner samt en del om stadens innehåll och 

struktur. Med hjälp denna kunskap vill vi fördjupa oss i stadsplaneringsprocessen och hur samarbetet 

mellan de inblandade aktörerna påverkar denna. Vår utbildning har även fokuserat på hållbarhet i 

alla dess former. Vi har i vårt projekt valt att endast fokusera på social hållbarhet vad gäller 

stadsdelar. 
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3. Faktainsamling  

3.1 Stadsplanering  
I detta avsnitt följer en beskrivning av hur det med hjälp av en god stadsplanering kan åstadkommas 

socialt hållbara stadsdelar. Denna beskrivning skall sedan stå i grund till jämförelsen mellan 

Arenastadens och Vällingbys förutsättningar för att uppnå social hållbarhet.  

 

3.1.1 Huvudprinciper för stadsplanering 
Stadsplanering medför att en stad tar form med byggnader, torg och gator till en fungerande helhet 

(Berglund & Jergeby, 1998). Numera förtätas många städer då urbaniseringen fortsätter att öka. Ur 

stadsplaneringssynpunkt är det viktigt att skapa sammanhållna och fungerande stadsmiljöer trots 

förtätningen. Det existerande planmönstret för området bör följas för att få en sammanhållande 

helhet när förtätning sker av befintliga stadsdelar (Berglund, et al., 2004).  Att skapa en välplanerad 

stadsdel ger långsiktiga ekonomiska, sociala och ekologiska fördelar (Berglund, et al., 2004).  

3.1.2 Stadsplanering för en social hållbarhet 
För att uppnå en välfungerande stadsstruktur för att främja en social hållbarhet krävs det att flera 

parametrar samspelar. Det är viktigt att stadsdelen planeras för människan och dess upplevelse av 

livskvalitet. För att en stadsdel ska kännas inbjudande krävs det att den är varierande, spännande och 

attraktiv (Berglund, et al., 2004). 

Boverket anger en del huvudpunkter som är viktiga att uppnå för att skapa en socialt hållbar 

stadsdel. De beskriver att det är viktigt med en helhetssyn över området där man förenar fysiska och 

sociala åtgärder. En annan viktig del är att skapa variation i stadsmiljön som ger staden en egen 

identitet. Det är även att viktigt att skapa ett samband mellan olika delar i staden för att skapa en 

välfungerande helhet (Boverket, 2009).  

En stadsdel bör innehålla en blandning av bostäder och verksamheter för att skapa en levande stad. 

Olika bostadstyper ger en större variation och öppenhet för olika åldrar. En stadsdel som innefattar 

olika verksamheter ger underlag för kultur, service och nöjen.  Detta bidrar till ett rikare och mer 

varierande stadsliv. Det skapar även en gemenskap bland invånarna (Berglund, et al., 2004).  

Närheten till grönområden och natur i stadsdelen främjar rekreation, fysisk aktivitet och sociala 

kontakter. Dessutom upplevs detta inbjudande och attraktivt. Grönområdena skapar även 

mötesplatser och ger staden kvalité och variation vilket i sin tur främjar den sociala hållbarheten 

(Berglund, et al., 2004).  

Det är viktigt att skapa offentliga rum i en stad för att invånarna ska uppnå trivsel, få avkoppling samt 

kunna idrotta och leka. Dessutom bidrar de offentliga rummen till konst- och kulturupplevelser 

(Berglund & Jergeby, 1998). De offentliga rummen skapar även mötesplatser som i sin tur bidrar till 

gemenskap och sociala kontakter.  Ett offentligt rum är ett öppet utrymme för allmänheten.  

För att skapa rörelse i en stadsdel krävs välplanerade gator och stråk. Detta gynnar orienterbarheten 

och framkomligheten i stadsdelen. Stråken i staden upplevs även som trygga och trevliga samt att de 



8 
 

bidrar till sociala kontakter (Berglund & Jergeby, 1998). En god kommunikation till-, från- och i en 

stadsdel ökar invånarnas rörelsefrihet. 

En hög arkitektonisk kvalitet i stadsdelen ger en ökad livskvalitet och trivsel för människan. Detta 

bidrar även till en minskad stress och en ökad kreativitet (Berglund, et al., 2004).  Människor 

uppskattar utsmyckade och ljusa miljöer (Berglund & Jergeby, 1998).  

Det är viktigt att stadsdelen tar hänsyn till kulturen och historien för området. Detta bidrar till att 

stadsdelen får en egen identitet och rytm. Dessutom känner invånarna en gemenskap och hemkänsla 

vilket i sin tur bidrar till trivsel (Berglund, et al., 2004).  

Att en välplanerad stadsdel skapas för att främja social hållbarhet bidrar till att invånarna trivs, mår 

bra och känner gemenskap. 
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3.2 Områdesbeskrivning Arenastaden 
I detta avsnitt beskrivs stadsdelen Arenastaden utifrån ett stadsplaneringsperspektiv. 

3.2.1 Arenastaden 
Arenastaden är en ny stadsdel som växer fram intill Solna Stations området och naturområdet 

Råstasjön. Tidigare var Arenastaden ett industri- och verkstadsområde.  Arenastaden är ett av de 

största statsbyggnadsprojekten som genomförs i Stockholm. Projektet startade år 2009 och beräknas 

pågå under en tioårsperiod. Den nya stadsdelen ska bestå av bostäder, kontor, en ny nationalarena 

som ersätter Råsunda fotbollsstadion, ett hotell och ett stort köpcentrum (Solna Stad, 2007).   

Arenastaden är en stadsdel som kommer att ha en mycket tät och hög bebyggelse på en liten 

markyta. Det medför att stadsdelens exploateringstal kommer att bli högt. Hela stadsdelens 

exploateringstal är ännu inte uträknat enligt Ann-Christine Källeskog på Solna Stadsbyggnadskontor.  

I Stockholms interstad, Normalm och Östermalm är exploateringstalet två (Ståhle, u.d.). Troligtvis 

kommer exploateringstalet i Arenastaden att passera detta. Idag finns ett uträknat exploateringstal 

på 2,7 som avser kvarteren Mall of Scandinavia samt Friends Arena (Hultqvist, 2014).  

 

 
Bild 1. Den färdigställda Arenastaden 

 

3.2.2 Visionen 

För Arenastaden är visionen att stadsdelen ska bli levande och hållbar med rörelse under årets alla 

dagar. Stadsdelen ska ha en inre drivkraft som förändras med tiden, behovet och drömmarna 

(Walker, 2014). Området skall komma att bli två skilda delar; en park- och naturmiljö och en 

stadsmiljö. Målet är också att stadsdelen skall komma att bli ett landmärke (Solna Stad, 2007).  
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3.2.3 Utformning 

3.2.3.1 Verksamheter 

De största byggnadskomplexen och huvudattraktionerna i Arenastaden är nationalarenan Friends 

Arena samt Mall of Scandinavia, som kommer att bli Nordens största köpcentrum. Många 

kontorsbyggnader kommer även att finnas i området (Solna Stad, 2007). 

Bild 2. Vy över kontorsbyggnader            Bild 3. Mall of Scandinavia 

3.2.3.2 Bostäder 

Framför Friends Arena med riktning mot Råstasjön kommer fem stora punkthus att byggas. Dessa 

innehållande mestadels små lägenheter. Gårdskvarteren för punkthusen utformas för att avgränsas 

från offentliga områden.  Bostäder kommer även att byggas infällda i fasaden av Mall of Scandinavia 

samt radhus på dess tak. I Arenastaden följs generellt ingen arkitektonisk struktur då fasader och 

husformer kommer att skilja sig åt (BAU Arkitekter, 2006). 

3.2.3.3 Gatustruktur 

Det nya gatunätet i området kommer att kopplas ihop med de kringliggande vägarna. Vägnätet i 

Arenastaden är planerat för att det ska bidra till en god orienterbarhet i stadsdelen (Solna Stad, 

2007). 

Det finns två raka huvudstråk som sträcker sig längs med och igenom hela stadsdelen. En av gatorna 

är för gångtrafik som främst avsedd för evenemang och sträcker sig mellan Solna station och Friends 

Arena. Den andra gatan är avsedd för blandad trafik inom stadsdelen. Gatorna skall utformas så att 

de leder till viktiga målområden i stadsdelen (Solna Stad, 2007).   

Det ska finnas begränsat med bilvägar i Arenastaden. Dessa ska vara utformade för en låg hastighet 

för att de inte ska bli genomfartsleder (Solna Stad, 2007).  



11 
 

 

3.2.3.4 Torg 

Mellan Mall of Scandinavia, Friends Arena och Quality Hotel Friends ska ett konstgjort landskap 

skapas som kommer att bli Arenatorget (BAU Arkitekter, 2006). Torget kommer att bli en stor och 

unik mötesplats. En plattform där en enastående ljussättning samt få träd och möbler kommer 

placeras (Solna Stad, 2007).  

3.2.3.5 Kultur och konst 
Den konst som kommer att finnas i Arenastaden består mestadels av unika fasader, 

markbeläggningar och ljussättning. Ett fåtal skulpturer kommer även att placeras ut i området (Solna 

Stad, 2007). Arenastaden är belägen med närhet till slottsparker och andra kulturella och historiska 

attraktioner i Solna kommun. 

3.2.3.6 Grönområden 

Råstasjön är ett naturområde som ligger i den västra delen av Arenastaden. Detta grönområde är 

väldigt omtyckt av omgivningen. Naturområdet kommer att ge de boende tillgång till ett rekreations- 

och aktivitetsområde. Arenastaden kommer inte att prioritera grönytor inom området. De förlitar sig 

istället på Råstasjöns närhet. Trots en begränsad natur i Arenastaden kommer gatuträd och 

planteringar i form av solitära träd att planteras (Solna Stad, 2007). 

3.2.3.7 Kommunikation 

Arenastadens geografiska placering ger goda möjligheter till en välfungerande kommunikation till- 

och från stadsdelen. Solna station ligger intill området och är planerat att bli en knutpunkt för 

pendeltåg, bussar samt den kommande tvärbanan. Tunnelbanestationerna Solna Centrum och 

Näckrosen ligger inom gångavstånd. Dessutom har Arenastaden nära till motorvägarna E18 och E4 

(Fabege, 2014). 

 

 
Bild 4. Vägbro till Solna Station            Bild 5. Vy over Solna Station 
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3.2.4 Idag 

Hitintills har Friends Arena, Quality Hotel Friends samt en del av kontoren blivit färdigställda. Mall of 

Scandinavia, bostäderna samt en del av kontoren är fortfarande under produktion (Fabege, 2014).  

De färdigställda byggnaderna har tagits i bruk samtidigt som delar av stadsdelen är under produktion. 

Bostadsförsäljningen har påbörjats och den har hitintills visat sig vara främst populär bland den yngre 

generationen (Hultqvist, 2014).  

 

 
Bild 6. Arenastaden i dagens läge 

 

3.2.5 Framtid 

Arenastadens framtid förväntas att bli ljus. Stadsdelen förväntas innehålla en bra mix av 

verksamheter, natur, attraktioner och bostäder som en attraktiv och fungerande stad behöver 

(Eriksson, 2014). Köpcentrumet, Mall of Scandinavia beräknas vara färdigställt till hösten 2015. 

Infrastrukturen, förutom tunnelbanan, ska vara färdigställd fram tills dess (Fabege, 2014). 

Arenastaden kommer att utvecklas under minst tio år till innan stadsdelen blir helt färdigställd 

(Hultqvist, 2014). Det återstår att se hur slutresultatet kommer att bli. 
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3.3 Omgivningens åsikter om Arenastaden 
För att undersöka omgivningens åsikter om Arenastadens utveckling har vi intervjuat etthundra 

personer som bor i närområdet. Vi intervjuade femtio män och femtio kvinnor som delades upp i 

olika åldersgrupper. Se bilaga 1 för intervjuenkäten. Nedan följer de frågor som ställdes: 

o Hur ser ni på att Arenastaden byggs?  

o Har ni tagit del av planeringen inför bygget av Arenastaden? 

o Känner ni att ni kommer att få nytta av Arenastaden när den är färdigställd? 

I resultatdelen 5.4 redogörs omgivningens åsikter om Arenastadens utveckling. 
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3.4 Områdesbeskrivning Vällingby 
I detta avsnitt beskrivs stadsdelen Vällingby utifrån ett stadsplaneringsperspektiv. Informationen för 

denna redogörelse har främst sammanställts utifrån Boken, Vällingby - ett levande drama, skriven av 

Ulrika Sax. Dessutom genom en intervju med Maria Pettersson som arbetar på Stockholmstad och är 

områdesansvarig för Vällingby (Se bilaga 2).  

3.4.1 Vällingby 
Vällingby är en stadsdel i Nordvästra Stockholm som utvecklades under 1950-talet efter att ha varit 

ett gammalt kulturlandskap. Där föddes den nya typen av stadsplanering som kallas för ABC-städer 

där arbete, bostad och centrum ska samspela. Den nya stadsdelen skulle lösa den dåvarande stora 

bostads- och kontorsbristen i Stockholm (Stockholms stads fastighetsnämnd (1), 1952). 

Vällingby är en stadsdel som inte har en tät bebyggelse och har därmed ett mycket lågt 

exploateringstal på 0,2  (Stadsbyggnadskontoret, 2009) .  

Bild 7. Flygbild över Vällingby centrum 

 

3.4.2 Visionen 

Visionären för Vällingby var Sven Markelius som hade huvudansvaret för dess utveckling (Sax, 1998). 

Den främsta visionen för Vällingby var att skapa en levande stadsdel. Det skulle bli ett 

självförsörjande samhälle där arbetsplatser och bostäder skulle balansera varandra (Stockholms 

stads fastighetsnämnd (1), 1952). Vällingby planerades med en vision om att skapa trivsel, trygghet, 

hemkänsla och gemenskap för invånarna. Området planerades att vara lämpligt för familjer, 

ungdomar och seniorer. Detta skulle leda till ett mer demokratiskt samhälle (Sax, 1998).  
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3.4.3 Utformning 

 

3.4.3.1 Verksamheter 

Vällingby fokuserade på att bygga bostäder men utformades även för en god variation av 

verksamheter. Det byggdes även många kontor och andra verksamheter som skulle generera 

arbetsplatser. Vällingby centrum utformades till ett storcentrum som skulle tillgodose många 

människors intressen (Sax, 1998). Centrumet skulle innehålla det mesta för kommersiella, kulturella 

och sociala intentioner.  Det skulle i centrumet finnas butiker, medborgarhus, restauranger, biograf, 

teater, kulturhus, konstsalonger, musikföreningar och krogar med levande musik  (Stockholms stads 

fastighetsnämnd (2), 1952). Dessutom utformades centrumet till Sveriges första bilfria centrum (Sax, 

1998). Bortsett från allt som fanns i Vällingby centrum skulle det även finnas läroverk, 

ungdomsgårdar, seniorboenden, kyrka och sporthall i stadsdelen. Allt detta bidrog till att stadsdelen 

var full av liv och rörelse under dygnets alla timmar (Sax, 1998).  

 

 
Bild 8. Vällingby Centrum, vy mot Vällingehus      Bild 9. Vällingby Centrum, vy mot biograf 

 

 3.4.3.2 Bostäder 
I Vällingby finns en stor variation av bostäder. Det 

finns flerbostadshus, radhus, kedjehus och 

fristående villor. Detta bidrog till att både familjer, 

unga och äldre fann en passande bostad. Det 

planerades för tydliga gröna gårdsrum. 

Bostadskvarteren skulle vara öppna för allmänheten 

(Sax, 1998). 

Husen är arkitektoniskt sammanhängande med 

liknande färg och design. Dessutom var husen 

grupperade efter dess hushöjder.  De byggdes med 

en hög och modern standard vilket gjorde området 

attraktivt (Sax, 1998). 

                                              Bild 10. Höghus vid Vällingby Centrum 
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Bild 11. Radhus i Vällingby 

3.4.3.3 Gatustruktur 

Gatustrukturen i Vällingby utformades efter en ringlande struktur (Vällingby, 2000). Bilvägarna i 

området är breda och består av ett separat nät som slingrar sig runt centrumet och bostadskvarteren 

(Sax, 1998). Detta ger en ökad säkerhet för cykel- och gångtrafikanter.  

Gatunätet för gång- och cykeltrafikanter har en slingrande och trivsam struktur (Sax, 1998). Dessa 

stråk går mellan olika delar i stadsdelen utan att behöva korsa en trafikerad bilväg (Stockholms stads 

fastighetsnämnd (3), 1952). Gångstråken binds samman vid knytpunkterna bildas torg och 

mötesplatser. 

För en god orienterbarhet i området är gatunätet riktat mot de höga husen vid centrumet. Detta 

bidrar till att det går att orientera sig mot centrumet från långt håll (Sax, 1998).  

3.4.3.4 Torg 
Det stora torget Vällingby torg intill centrumet är den viktigaste mötesplatsen inom området. Torget 

utsmyckades med rundade fontäner som skulle samspela med en markbeläggning som lades med 

samma struktur och form. Runt fontänerna placerades även bänkar i rundade former (Vällingby, 

2000).  

 

 
Bild 12. Vällingby torg 
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3.4.3.5  Konst och kultur 
Mycket konst fördes in i stadsdelen 

Vällingby. Detta genom markbeläggningar i 

konstnärliga former och mönster. 

Belysningen i Vällingby är innovativ i olika 

former och höjder. I parkerna finns en del 

skulpturer som till exempel ett solur 

(Vällingby, 2000). Kulturhistoria finns också 

att uppleva på Hässelby Slott och dess 

slottspark, som ligger nära Vällingby. 

 

 

 

        Bild 13. Park med konstnärliga former och mönster 

          

3.4.3.6 Grönområden 

I planeringen av Vällingby var grönområden ett stort fokus då man ansåg att det gav stadsdelen liv, 

och befolkningen välbefinnande, livskvalité och trivsel. Hela Vällingbyområdet har mycket grönska i 

form av stora gräsytor, alléer, gröna gångstråk och parker. Det är även fokus på det gröna mellan 

husen och på de gemensamma gårdarna (Sax, 1998) . Tätt intill Vällingby finns även ett naturområde, 

Grimstareservatet, som ger möjlighet till rekreation och aktiviteter (Stockholms stads 

fastighetsnämnd (2), 1952). 

 

  
Bild 14. Grönområden mellan husen i Vällingby 
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3.4.3.7 Kommunikation 

Tunnelbanan skapade en stark förbindelse med Stockholms innerstad. Det är den viktigaste 

kommunikationen till och från Vällingby (Sax, 1998). Det finns även bussförbindelser till de 

kringliggande områdena. Den landsväg som förbinder Vällingby med Stockholm är den intilliggande 

och breda Bergslagsvägen (Stockholms stads fastighetsnämnd (1), 1952). 

3.4.4 Reaktioner 

Vällingby var från början ett jordbruksområde där endast ett fåtal jordbrukare bodde. Dessa 

reagerade på att en ny stadsdel skulle växa fram men hade ingen större påverkan på utvecklingen av 

stadsdelen (Sax, 1998).  

Vällingby blev ett väldigt intressant område och att det blev ett centrum i förorten var en radikal 

nyhet. Vällingby blev uppmärksammat och fick besökare från olika delar av världen som kom för att 

undersöka stadsstrukturen (Sax, 1998).  

Till en början var allt väldigt nytt och de nyinflyttade upplevde området främmande. Området var 

ännu inte etablerat och hade inte fått sig en prägel (Pettersson, 2014).   

3.4.5 Det färdigställda Vällingby 

Idén om en ABC-stad uppnåddes delvis då många valde att arbeta på andra orter för att 

kommunikationerna var goda. Däremot gav närheten till arbetsplatser i bostadsområdet möjlighet 

för kvinnor och mödrar att arbeta nära sitt hem och barnens skola (Pettersson, 2014). 

I Vällingby fick även kulturella lokaler ta plats och detta ledde till att ett föreningsliv skapades. Dessa 

kulturella händelser i Vällingby lockade många besökare. Det resulterade i Vällingby skapade sin egen 

identitet och egna traditioner (Sax, 1998).  

Vällingby blev uppmärksammat av både Stockholmare och turister.  Denna typ av stadsplanering blev 

ett mönstersamhälle för vidare stadsutveckling (Sax, 1998).  

3.4.6 Idag 
Idag har Vällingby centrum tappat en del besökare men lever fortfarande upp till sin vision om att 

vara en levande stadsdel (Pettersson, 2014). Numera behöver Vällingby Centrum konkurrera om 

kunderna eftersom det idag finns många ytterstadscentrum (Vällingby, 2000). 

Numera sker en förtätning i Vällingby då nya bostäder byggs. Detta kan förstöra boendemiljön och 

stadsstrukturen i framtiden (Pettersson, 2014).  

Vattenfalls huvudkontor var en arbetsplats i Vällingby. Den håller idag på att ombildas till bostäder 

(Pettersson, 2014) 

  

I Vällingby är medelåldern relativt hög då många som flyttade dit på 1950-talet bor kvar. Det pågår 

numera en generationsväxling där många som har växt upp i Vällingby vill flytta tillbaka när de bildar 

familj (Vällingby, 2000). 
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3.5 Planeringen av Vällingby 
Planeringen av stadsdelen påbörjades redan på 1940-talet. För att skapa denna nya stadsdel 

samarbetade Sven Markerlius tillsammans med sina närmaste kollegor och kommunen. Därigenom 

skapades den nya stadsdelen genom samråd mellan experter och politiker (Sax, 1998). 

Dessvärre ledde skilda stadsideal och åsikter till personkonflikter mellan politiker och tjänstemän. 

Sven Markelius tvingades att revidera planen för Vällingby på grund av en konflikt om ett 

naturområde som skulle bevaras samt att kostnaderna för området blev för höga (Sax, 1998).  

Svenska bostäder byggde och utvecklade Vällingby. Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och 

bildades år 1944 (Svenska Bostäder, 2013), samtidigt som Vällingby var i planeringsskedet. Eftersom 

bostadsbebyggandet utfördes i stadens regi så bedrevs det helt utan vinstintresse. Svenska Bostäder 

hade även anlitat ett eget arkitektkontor där Sven Markelius var uppdragsgivaren (Sax, 1998). 
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3.6 Ägare i Arenastaden 
Arenastaden bedrevs år 2006-2008 av Råsta Administration. Denna delades år 2008 in i tre olika 

koncerner; Råsta Holding, Arenabolaget och Managementbolaget (PwC, 2011).  

3.6.1 Råsta Holding 

Det bolag som äger och förvaltar samt ansvarar för utveckling, detaljplaner, exploatering, byggande 

och markförsäljning  (Solid info, 2014).  

Koncernen ägs av : 

Fabege (37,5 %) 

Peab (37,5 %) 

Solna Stad (25 %) 

3.6.2 Arenabolaget 

Äger och förvaltar nationalarenan (PwC, 2011).  

Koncernen ägs av: 

Fabege (16,7 %) 

Jernhusen (22,2 %) 

Peab (11,1 %) 

Solna stad (16,7 %) 

SvFF (33,3 %) 

3.6.3 Managementbolaget (Sweden Arena Management) 

Driver och förvaltar nationalarenan (PwC, 2011).  

Koncernen ägs av: 

Samma ägare som i Arenabolaget.  
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3.7 Aktörer i Arenastaden 
Planeringen av Arenastaden har utförts och utvecklats av många olika aktörer. De aktörer som vi 

anser vara de främsta och mest delaktiga i utvecklingen beskrivs nedan. 

3.7.1 Byrån för Arkitektur och Urbanism (BAU) 
BAU ansvarar för den fysiska planeringen och att utföra planuppdraget för Arenastaden (BAU 

Arkitekter, 2006).  

3.7.2 Fabege 
Fabege är ett fastighetsbolag som specialiserar sig på uthyrning och förvaltning av kontor. De äger 90 

procent av alla kontor i Arenastaden (Fabege, 2013).   

3.7.3 PEAB 
Peab är både byggare, byggherre och ägare i Arenastaden. Peab bygge alla delar i Arenastaden. Peab 

Anläggning utför lokalgatorna i området på uppdrag av Solna stad (Pilerö, 2014).   

3.7.4 Råsta Projektutveckling 
Råsta Projektutveckling är ett dotterbolag till Råsta Holding. De är exploateringsansvariga inom 

området. I ett samarbetade med Solna Stad arbetade de med att ta fram översiktsplaner för 

Arenastaden (Hultqvist, 2014).  

3.7.5 Stockholms Läns Landsting (SLL) 
SLL ansvarar för att skapa en fungerande och tillgänglig kollektivtrafik med tunnelbana, bussar och 

tvärbana till Arenastaden (SLL, 2013).   

3.7.6 Solna Stad 
Solna stad även kallat Solna kommun är belägen norr om Stockholms innerstad. Solna stad är en 

kommun i Stockholms län och de äger marken i Arenastaden. Solna stad har tagit fram detaljplaner 

för Arenastaden (Solna Stad, 2007). 

3.7.7 Svevia 
Svevia är ett väg- och anläggningsföretag som sköter nybyggnation, drift, service och underhåll 

(Svevia, 2014). Svevia är inte direkt kopplade till Arenastaden men har byggt en del av en väg, Norra 

Rampen, intill området (Pilerö, 2014).   

3.7.8. Sweden Arena Management 
Sweden Arena Management är det företag som driver och förvaltar Friends Arena (Wittberg, 2014). 

3.7.9 Trafikverket 
Trafikverket ansvarar för järnvägar och nationella vägar. De var med och utförde stationsbyggnaden, 

en förlängning av Solna station, en gång- och cykelbro, en vägbro samt en trafikplats (Nilsson, 2014).  
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3.7.10 Unibail Rodamco 
Mall of Scandinavia ägs av Unibail Rodamco som specialiserar sig på köpcentrum i Europeiska 

storstäder (Unibail Rodamco, 2014).   
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3.8 Villkor för Arenastadens utveckling 
Arenastaden är en stadsdel som har planerats med unika förutsättningar. Exploateringen av 

stadsdelen är i Råsta Holdings regi och byggandet av hela stadsdelen utförs av Peab. 

Det som är vanligast förekommande när nya stadsdelar planeras är att det först sker en offentlig 

upphandling avseende de planerade projekten i stadsdelen. Företag får lämna anbud efter det 

förfrågningsunderlag som står i grund för projekten. Det bästa anbudet vinner och det företag som 

angivit detta får därmed uppdraget att utveckla projektet. 

Planerandet och utvecklandet av Arenastaden bedrevs annorlunda. Det skrevs ett aktieägaravtal 

mellan Solna kommun, Jernhusen, Fabege och Peab som tillsammans ingick i bolaget Råsta Holding. I 

detta avtal ingick bestämmelser om att byggrätterna gällande bostäder i första hand skulle säljas till 

Peab och i andra hand till de andra delägarna i Råsta Holding. De kommersiella byggrätterna skulle 

primärt säljas till Fabege och Jernhusen och sekundärt till de andra två delägarna i Råsta Holding 

(Arenastaden Holding AB, 2007). Fabege och Jernhusen valde i efterhand att överlåta byggandet av 

de kommersiella byggrätterna till Peab. Det förekom alltså ingen offentlig upphandling i 

Arenastaden.  
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3.9 Intervjuer med aktörer 
För att kunna analysera samarbetet mellan aktörerna i Arenastaden har vi intervjuat de aktörer som 

vi anser vara de främsta och mest delaktiga, se avsnitt 3.7. Alla aktörer har besvarat identiska frågor 

vid intervjuerna och dessa redovisas nedan. 

1. Vad är visionen inom området ur er synvinkel? 

2. Hur har ni planerat för att skapa en god dialog mellan inblandade aktörer inom området? 

3. Vilka har ni samarbetat med? Hur har samarbetet fungerat? 

4. Vad ni stött på för utmaningar i ert samarbete, relationsmässigt? 

5. Hur man kan undvika konflikter? 

6. Hur skulle samarbetet sett ut i en perfekt värld? 

7. Hur ni tagit hänsyn till det befintliga samhället runtomkring? 

8. Hur tror ni att stadsdelen kommer att fungera i framtiden? 

Nedan följer en sammanfattning av informationen från intervjuerna med de olika aktörerna i 

Arenastaden. Se bilaga 3-14 för en redogörelse över vad vardera aktör har svarat på intervjufrågorna.  

3.9.1 Visionen 

Aktörernas vision för Arenastaden beskrivs nedan.  

o 8 av 12 aktörer har en gemensam vision om att Arenastaden ska bli en levande stadsdel 

o De flesta aktörer har en individuell vision på grund av deras olika intressen och åtaganden 

 

3.9.2 God dialog 

För att skapa en god dialog mellan aktörerna har nedanstående åtgärder utförts: 

o Skrivits många grundliga och tydliga avtal mellan aktörerna  

o Regelbundna planeringsmöten 

o Skapat en stor samordningsgrupp med en representant från vardera aktör som är 

involverade i utvecklingen av Arenastaden 

o Skapat en mindre samordningsgrupp med en representant från de aktörer som är 

verksamma i Arenastaden för tillfället 

 

3.9.3 Samarbetets funktion 

De flesta aktörer som varit verksamma i utvecklingen av Arenastaden har på ett eller annat sätt 

samarbetat med varandra. Mängden samarbetspartners har varierat under projektets gång. Alla 

aktörer som vi intervjuat tycker att samarbetet i stort sett har fungerat bra. Detta tack vare bland 

annat: 

o Regelbundna möten 

o Samordningsgrupperna 

o Ett gemensamt mål 

o Ett medvetande om att samarbete krävs 
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3.9.4 Utmaningar 

De utmaningar som aktörerna har stött på som påverkat deras samarbete med varandra beskrivs 

nedan. 

De utmaningar som uppstod vid ett tidigt skede var att: 

o Aktörerna inte hunnit uppfatta varandras intressen och projekt  

o Aktörerna inte hunnit bygga upp ett fullständigt kontaktnät  

o Mycket var nytt och ovant  

o Det fanns mycket krav och förväntningar  

 

Utmaningar som uppstår då samarbetet är igång är att: 

o Aktörerna har olika intressen och mål 

o Aktörerna behöver arbeta inom en begränsad yta 

o Företagen har stor press på sig att vara lönsamma och tidseffektiva 

o Vissa av aktörerna är vinstintresserade och vissa inte 

o Aktörerna måste dela på ansvaret för vissa gemensamma funktioner i området  

o Vissa delar av området tagits i drift samtidigt som en del är under produktion 

o Infrastrukturen inte är helt färdigutvecklad 

o Dela upp gemensamma kostnader rättvist 

 

3.9.5 Undvika konflikter 
Metoder som de olika aktörerna använder för att undvika konflikter beskrivs nedan. 

o Skapa en bra relation med vardera aktör 

o Skapa en god dialog 

o Ha en god förståelse för varandras intressen 

o Ibland lägga sitt eget intresse åt sidan 

o Kompromissa 

o Att arbeta förebyggande  

o Skriva tydliga avtal i ett tidigt skede 

o Skapa rutiner för att lösa olika konflikter 

o Visa öppenhet och ärlighet  

o Ha korta kommunikationsvägar 
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3.9.6 Samarbetet i en perfekt värld 

Trots att aktörerna anser att deras samarbete har fungerat bra finns det alltid möjlighet till 

förbättringar. Arenastadens aktörer har angett nedanstående förslag.  

o En ökad förståelse, rättvishet och respektfullhet gentemot varandra 

o Att i ett tidigt skede finna gemensamma mål 

o Produktivt och snabbt komma fram till lösningar 

 

3.9.7 Påverkan på omgivningen 

Ett stort byggnadsprojekt som Arenastaden leder till ökad trafikering, dammbildning och 

bullerstörningar. Arenan påverkar även området med många besökare, nedskräpning och 

stökigheter. De metoder som aktörerna använt för att ta hänsyn till omgivningens åsikter beskrivs 

nedan. 

o Information via anslag och internet 

o Skapa en god kommunikation med invånarna 

o Olika informationsmöten 

o Delaktighet vid bostadsrättsföreningsmöten 

o Vara tillmötesgående 

o Arbeta förebyggande 

o Ge möjlighet till berörda medborgare att yttra sina åsikter genom samråd och utställning  

o Utföra åtgärder för att dämpa klagomål 

o Vid järnvägsarbeten upplysa resenärer 

 

3.9.8 Arenastadens framtid 

Alla aktörer i Arenastaden som vi har intervjuat har en gemensam åsikt om att stadsdelens framtid 

ser ljus ut. Nedan beskrivs olika förhoppningar om hur Arenastadens framtid förväntas att se ut. 

o Ha goda kommunikationer 

o Bli eftertraktad, unik och omtalad 

o Bli attraktiv och vara ett härligt område att vistas i 

o Att de olika enheterna inom stadsdelen ska vara tillräckligt stora för att fungera enskilt 
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3.10 BREEAM Communities 
För att analysera eventuella förbättringar i Arenastadens stadsplanering har BREEAM Communities, 

ett certifieringssystem för stadsplanering, studerats. I detta avsnitt beskrivs systemets funktion och 

tillämpning.  

 

3.10.1 Om BREEAM Communities 
BREEAM Communities, BC, är ett certifieringssystem för stadsplanering i syfte att främja ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet (Peab, 2014). BC härstammar från England och används i flera delar 

av världen. I Sverige håller det på att anpassas för svenska förhållanden. Detta utförs av Sweden 

Green Building Council, SGBC.  BC har engagerat många aktörer i Sverige både kommuner, 

fastighetsbolag och byggföretag. Certifieringen riktas mot planering av nya stadsdelar men ska även 

anpassas för att kunna användas på befintliga stadsdelar (Karlsson & Granath, 2014). 

 

3.10.2  Processen 

BC har en manual som beskriver hur planeringsprocessen ska utföras. Den omfattar olika frågor som 

tar hänsyn till de olika hållbarhetsfaktorerna (BREEAM, 2013). Manualen består av tre delar. Den 

första delen omfattar elva utredningar som står i grund för vidare planeringsarbeten. En utförlig 

dialogplan tas fram som anger vilka som bör samarbeta och föra en dialog. Den andra delen är mer 

detaljerad, en fördjupning av den första. Den tredje delen går djupare in på små detaljer i området. 

Inom de tre delarna får utövaren välja vilka faktorer som denne anser vara aktuella för den stadsdel 

som utvecklas. Vardera del av BC kan leda till delcertifieringar. Den fullständiga certifieringen nås 

efter att alla tre delar är utförda (Karlsson & Granath, 2014). 

 

3.10.3 Användningsområde 

Certifieringen är lämplig att använda i byggnadsprojekt som kommer att påverka det befintliga 

samhället, infrastrukturen och stadsstrukturen (BREEAM, 2013). 

 

3.10.4  Fördelar  

BC lägger ett stort fokus på att uppnå ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. En uppnådd 

certifiering leder även till att vissa delar av BREEAM är uppnådda (Karlsson & Granath, 2014).  

En stor fördel med BC är att den gör stadsutvecklingsprocessen mer sammanhängande vilket bidrar 

till en helhetssyn av projektet (Karlsson & Granath, 2014). Det är ett konkret och tydligt verktyg som 

underlättar stadsutvecklingsprocessen (Ivarsson, 2014).  

BC uppmanar projektets alla aktörer att arbeta tillsammans under planeringsprocessen. Det tidiga 

samarbetet skapar en dialog som bidrar till en ömsesidig förståelse. En tidig planering kan förebygga 

misstag och därmed minska kostnader i senare skeden (BREEAM, 2013).  
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BC bidrar även till att skapa en god dialog mellan aktörerna och omgivningen. Systemet har ett stort 

fokus på medborgarna och dess synpunkter. Detta kan leda till färre överklaganden på detaljplanen 

vid ett senare skede (Karlsson & Granath, 2014).  

Certifieringssystemet har krav på dokumentation vilket är bra för att kunna följa upp arbetet i ett 

senare skede (Karlsson & Granath, 2014). 

 

3.10.5 Nackdelar 

Nackdelen med certifieringssystemet är att det kan bli en större grad av byråkrati vilket kan uppfattas 

som negativt. Det kan även leda till mer kostnader eftersom det blir en något mer tidskrävande 

planeringsprocess.  En annan nackdel är att de kulturella aspekterna inte har belysts i 

certifieringssystemet (Karlsson & Granath, 2014). 

 

3.10.6  Framtid 

Genom att förbättra samarbetet mellan olika aktörer samt arbeta mer systematiskt förenklas 

processen att skapa en hållbar stadsdel (Karlsson & Granath, 2014).  

Det bör utföras utvärderingar av metoderna och genomförandena för att eventuellt förbättra 

systemet. I framtiden bör även de kulturella faktorerna lyftas fram i BC (Karlsson & Granath, 2014).  

Användandet av BC kommer att underlättas när det blivit anpassat för svenska standarder (Gabrielii, 

2014 ).  

 

3.10.7 Tillämpning av BC 
Då BC är ett nytt system i Sverige och inte ännu blivit anpassat för svenska standarder har få projekt 

blivit certifierade (Karlsson & Granath, 2014).   

Masthusen i Malmö är det första projektet som fått en BC certifiering i Sverige (Diligentia, u.d.). De 

tillämpade BC engelska manual och anpassade den för svenska förhållanden (Ivarsson, 2014).  En 

intervju har utförts med Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef på Diligentia. Se bilaga 15 för mer 

information angående Masthusens certifiering och dess fördelar.  

Varvstaden i Malmö hade som ambition att certifieras enligt BC. De avbröt certifieringsprocessen 

efter en kort tid (Gabrielii, 2014 ). En intervju har utförts med Kristina Gabrielli, hållbarhetschef på 

Peab. Se bilaga 16 för mer information angående detta projekt.  
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4. Genomförande 

För att undersöka stadsplaneringen av Arenastaden och Vällingby har flera olika metoder använts. I 

Arenastaden har främst den övergripande gestaltningsplanen för området studerats. Information om 

Vällingbys utformning och utveckling har tagits fram genom att läsa i böcker, broschyrer, en 

dokumentär samt en intervju. Områdesbeskrivningarna av Arenastaden och Vällingby har samma 

struktur och upplägg för att förenkla en jämförelse mellan dem. För att få en fördjupad kunskap om 

stadsplanering och dess påverkan på social hållbarhet, har böcker och boverkets hemsida studerats. 

Denna del har stått i grund till jämförelsen mellan Arenastaden och Vällingby. 

För att undersöka samarbetet i Arenastaden valdes metoden att intervjua nyckelpersoner med hög 

kunskapsgrad och djup inblick i området. Det utfördes elva intervjuer med de aktörer som vi ansåg 

vara de främsta i Arenastaden. I intervjuerna ställdes identiska frågor till vardera aktör. Samarbetet i 

Arenastaden har även jämförts med hur Vällingbys planeringsprocess gick till. För att undersöka 

eventuella förbättringar kring samarbetet i Arenastaden har certifieringssystemet BREEAM 

Communities studerats. För att få kunskap om BC genomfördes en intervju med SGBC som tar fram 

den svenska manualen för systemet. Dessutom utfördes intervjuer med två projekt som använt 

certifieringssystemet.  

För att ta reda på omgivningens åsikter kring Arenastadens utveckling utfördes korta intervjuer med 

personer i det kringliggande området. Det intervjuades etthundra personer, femtio män och femtio 

kvinnor. Intervjuerna utfördes utanför pendeltågsstationen Solna Station. Det togs hänsyn till 

personernas åldrar och kön i undersökningen. 
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5.  Resultat 

5.1 Jämförelse mellan Arenastaden och Vällingby 

5.1.1 Ur ett stadsplaneringsperspektiv med fokus på social hållbarhet 
 

Nedanstående bild illustrerar de faktorer som påverkar en social hållbarhet inom en stadsdel 

utifrån fakta i avsnitt 3.1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Viktiga element för att uppnå en socialt hållbar stadsdel 
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Vardera nedanstående element medför följande positiva effekter i en stadsdel utifrån fakta från 

avsnitt 3.1.2:  

 

 Sammanhållande stadsstuktur                 Väl fungerande helhet, orienterbarhet och upplevs 

            inbjudande 

 

 Varierade bostadstyper                 Variation i stadsliv, liv, gemenskap och öppenhet för olika 

                  åldrar  

 

 Olika verksamheter                  Kultur, service, nöjen                Variation, rikare stadsliv 

          och gemenskap. 

 

 Grönområden                    Främjad rekreation, fysisk aktivitet, familjeliv, upplevs  

                           inbjudande och attraktivt.  

 

 Kommunikation                  Tillgänglighet, trygghet, framkomlighet och frihet     

 

 

 Välplanerade gator och stråk                God orienterbarhet, rörelse, trygghet och sociala 

                         kontakter 

 

 Mötesplatser                 Kvalitet, variation, sociala kontakter och gemenskap 

 

 

 Offentliga rum                 Trivsel, spontana möten, avkoppling, konst- och kulturupplevelser, 

         idrott och lek 

 

 Hög arkitektonisk kvalitet                   Attraktivitet, upplevs inbjudande, ökad livskvalitet, 

   trivsel, uppskattning, minskad stress och ökad  kreativitet  

 

 Kultur, historia                Egen identitet, rytm               Invånarna känner gemenskap,  

                        hemkänsla och trivsel  

 

Det är viktigt att inkludera alla ovanstående element för att uppnå en social hållbar stadsdel där 

invånarna ska trivas, må bra och känna gemenskap. 
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Nedan följer en jämförelse mellan Arenastaden och Vällingby ur ett samhällsplaneringsperspektiv 

med fokus på social hållbarhet utifrån områdesbeskrivningarna i avsnitt 3.2 och 3.4.  

 

Viktiga element för en 

social hållbarhet 
Arenastaden Vällingby 

Sammanhållande 

stadsstruktur 
Delvis Mestadels 

Varierande bostadstyper Ja, delvis Ja 

Olika verksamheter Ja Ja 

Grönområden Lite Mycket 

Kommunikation Mycket bra Mycket bra 

Välplanerade gator och stråk Ja, men få stråk Ja 

Mötesplatser Lite Mycket 

Offentliga rum Många Många 

Hög arkitektonisk kvalitet Ja Ja 

Kultur och historia Ganska mycket Mycket 

Tabell 1. Jämförelse mellan Vällingbys och Arenastadens förmågor att uppnå social hållbarhet 

 

5.1.1.1 Sammanhållande stadsstruktur 
Arenastaden uppnår delvis en sammanhållande stadsstruktur. Dess två huvudgator som sträcker sig 

längst med hela stadsdelen bidrar till en god orienterbarhet och länkar samman stadsdelens 

huvudområden (Solna Stad, 2007). Däremot kommer Arenastaden inte att ha en god sammanhållen 

arkitektonisk kvalitet då byggnadernas design och utformning skiljer sig markant åt. I Arenastaden 

kommer dock byggnaderna att i stort sätt vara av liknande och hög höjd (BAU Arkitekter, 2006).  

 

En sammanhållande stadsstruktur i Vällingby har uppnåtts med välstrukturerade gator och stråk som 

sammanlänkar stadsdelens olika delar. Gatorna och stråken riktas mot kärnan av Vällingby, dvs. mot 

centrumet. Vällingby har även planerats för en sammanhållande arkitektonisk utformning med 

liknade material- och färgval. Byggnadshöjderna i området är varierade men grupperades för att nå 

en sammanhållen struktur (Sax, 1998).  

 

De båda stadsdelarna fyller sin funktion. Däremot har Vällingby visats ha en något mer 

sammanhållen stadsstruktur och därmed en mer välfungerande helhet.  
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5.1.1.2 Varierande bostadstyper 
I Arenastaden kommer det att finnas flerbostadshus med många smålägenheter (BAU Arkitekter, 

2006). Dessa har hitintills visats vara attraktiva bland unga (Hultqvist, 2014). På taket av Mall of 

Scandinavia kommer även radhus att placeras (BAU Arkitekter, 2006).  

 

I Vällingby har en variation av bostäder stått i fokus. Det byggdes bostäder i olika storlekar både 

flerbostadshus, kedjehus, radhus och fristående villor. Detta bidrog till att både familjer, unga och 

äldre fann en passande bostad (Sax, 1998).  

 

Skillnaden mellan de två stadsdelarnas variation av bostadstyper är markant. Detta bidrar till att en 

högre variation av åldrar kommer att lockas till Vällingby.  

 

 

5.1.1.3 Varierande verksamheter 
Båda stadsdelarna har en hög variation av verksamheter för kommersiella, kulturella och sociala 

intentioner. De båda stadsdelarna har även ett stort fokus på arbetsplatser och kontor.   

 

Det som skiljer stadsdelarna åt är de kulturella aspekterna.  I Arenastaden ser de kulturella 

verksamheterna till en större och mer allmän grupp som tillexempel den stora nationalarenan. 

Vällingby fokuserar mer på små kulturella verksamheter som anpassas för den enskilda individen som 

tillexempel teater, konstsalonger, musikföreningar etc. (Stockholms stads fastighetsnämnd (2), 

1952).  

 

Stadsdelarnas variation på verksamheter bidrar till att de upplevs som levande, trivsamma och det 

bidrar även till ett rikare stadsliv.  

 

 

5.1.1.4 Grönområden 
Stadsdelarna prioriterar grönområden olika mycket. Arenastaden har dess grönytor utanför 

stadsdelen (Solna Stad, 2007). Vällingby fokuserar däremot på att ha många grönytor integrerade i 

området (Sax, 1998).  

 

Grönytor i en stadsdel bidrar till att det skapas mötesplatser och ger även möjlighet för rekreation, 

fysisk aktivitet och familjeliv (Berglund, et al., 2004). Vällingby har mycket bättre förutsättningar än 

Arenastaden för att uppnå dessa ändamål. 
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5.1.1.5 Kommunikation  
Stadsdelarna har prioriterat kommunikationen och tillgängligheten för områdena högt. 

 

Arenastaden har planerats för en begränsad biltrafik med få bilvägar i området. Det går däremot 

väldigt bra att ta sig till Arenastaden med bil då det befintliga vägnätet sammankopplas med det nya. 

Gatorna i Arenastaden är planerade att gå i raka led igenom hela stadsdelen. Det finns en huvudgata 

som är avsedd för endast gångtrafik. Cykelbanorna är planerade att följa huvudgatorna i området 

(Solna Stad, 2007). Arenastaden planeras att ha en mycket välfungerande kollektivtrafik med 

pendeltåg, bussar, tvärbana och tunnelbana (Fabege, 2014).  

 

Vällingby har en välfungerande kommunikation som är tillgänglig för all typ av rörelse.  Vällingby har 

planerats för att få bort biltrafiken från bostadskvarteren och centrumet (Sax, 1998). Därför har 

biltrafiken planerats att följa en ring struktur (Vällingby, 2000).  För gång- och cykeltrafikanter har 

många stråk planerats med en slingrande struktur genom området. Dessa är avskilda från biltrafik 

och detta leder till ett tryggt och trivsamt sätt att ta sig fram på. Det finns gott om kollektivtrafik till 

och från Vällingby, både bussar och tunnelbana (Sax, 1998). 

 

Stadsdelarna har en liknande strävan att uppnå god kommunikation. Vardera stadsdel har ett fokus 

på att avskilja biltrafik från vistelsezoner. Stadsdelarna har även en mycket välfungerande 

kollektivtrafik som förutsättning. Däremot är Arenastaden planerad för att ta emot stora 

folkmängder i och med event på Friends Arena. Det har därmed planerats för en större tillgänglighet 

kollektivt i Arenastaden. Det som skiljer de två stadsdelarna åt är dess gatustrukturer. Detta leder till 

olika förutsättningar för framkomligheten. 

 

De båda stadsdelarna skapar goda förutsättningar för rörelse vilket ökar framkomligheten och 

friheten för invånarna.  

 

5.1.1.6 Mötesplatser 
Stadsdelarna har något olika utformning av mötesplatser.  

 

Arenastaden planerar för att dess gator skall leda till viktiga målområden och där skapas 

mötesplatserna. Det stora Arenatorget i stadsdelen är den främsta mötesplatsen (Solna Stad, 2007). 

 

Vällingby planerades för många mötesplatser, både spontana och givna. Gångstråken binds samman 

och skapar de spontana mötesplatserna. Den främsta mötesplatsen inom området är det stora torget 

intill centrumet (Sax, 1998).  

 

Det som stadsdelarna har gemensamt är att de har sin främsta och största mötesplats intill dess 

målområde. Stadsdelarna skiljs åt vad gäller små spontana mötesplatser, där Vällingby har fler än 

Arenastaden. Mötesplatser har den viktiga funktionen att skapa gemenskap och sociala kontakter 

(Berglund & Jergeby, 1998). Stadsdelarna har något skilda förutsättningar för att uppnå detta. 
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5.1.1.7 Offentliga rum  
Stadsdelarna fokuserar på att skapa många offentliga rum. I Arenastaden har de offentliga rummen 

stora dimensioner. Dessutom är bostadskvarteren i Arenastaden privata (BAU Arkitekter, 2006). 

Vällingbys offentliga rum är varierade med olika storlekar. I Vällingby är även bostadskvarteren 

offentliga (Sax, 1998). Stadsdelarna har fokuserat på att skapa offentliga rum men utformningen 

skiljer sig.  

 

5.1.1.8 Arkitektonisk kvalitet  
Både Arenastaden och Vällingby lägger stor vikt på att skapa en utsmyckad och attraktiv miljö.  

 

Arenastadens arkitektur skiljer sig åt, vardera byggnad har sin egen prägel. Det stora torget i 

Arenastaden kommer att utsmyckas sparsamt men innehålla mycket belysning. Arenastaden strävar 

efter att ha en extravagant arkitektur för att bli ihågkommen (Solna Stad, 2007).  

 

Vällingby har en sammanhängande arkitektur med liknande material, färger och former. I Vällingby 

har det stora torget utsmyckats med rundade former och med en mycket innovativ belysning 

(Vällingby, 2000).  

 

Stadsdelarna strävar efter att uppnå en god arkitektonisk kvalitet.  Därmed ses stadsdelarna som 

attraktiva.  

 

5.1.1.9 Kultur och historia 
Stadsdelarna är olika till ålder och har därmed en olik historia och kultur.  

 

Arenastaden är ännu inte färdigutvecklad men har troligtvis goda förutsättningar för att skapa kultur 

och historia. Hitintills har en stor historisk händelse ägt rum då gamla Råsunda stadion ersatts med 

en spektakulär ny nationalarena. 

 

Vällingby har utvecklats under en lång period och är idag ett kulturarv med en konsthistoria från 

1950-talet. Vällingby har även med tiden skapat egna traditioner och en egen kultur. Till detta har 

dess olika mötesplatser och verksamheter bidragit (Sax, 1998).  

 

Det är stadsdelens kultur och historia som ger den en egen identitet och prägel. Detta skapar i sin tur 

hemkänsla och trivsel för invånarna (Berglund, et al., 2004). Stadsdelarna har lite olika 

förutsättningar för att skapa kultur och traditioner men de båda är definitivt med och skapar historia. 
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5.1.2 Ur ett samarbets- och planeringsperspektiv 
Arenastaden och Vällingby har många likheter men även en del skillnader i dess planeringsprocesser.  

Visionen för en stadsdel är det som står till grund för hur stadsdelen ska utvecklas. Arenastadens 

vision är att skapa en levande och självförsörjande stadsdel. Visionen är inriktad mot att skapa en 

unik och överdådig stadsdel (Walker, 2014). Vällingbys vision var att skapa en levande stad som 

skulle vara självförsörjande. Visionen var även att skapa en välfungerande stadsdel med människan i 

fokus (Sax, 1998). Skillnaden mellan stadsdelarnas visioner är deras inriktning mot olika målgrupper 

och områdets funktion.  

I både Arenastaden och Vällingby har en del diskussioner uppstått på grund av skilda åsikter om 

visionen. I Arenastaden har det uppstått en del intressekonflikter bland aktörerna. I Vällingby 

uppstod det även en del konflikter i planeringsskedet mellan politiker och tjänstemän på grund av 

skilda stadsideal (Sax, 1998).  

En stor skillnad mellan stadsdelarna är vinstintresset. I Arenastaden äger många av de delaktiga 

aktörerna det projekt de bedriver. Detta bidrar till att dessa är vinstintresserade (Hultqvist, 2014). 

Vällingby planerades och utvecklades av få utvalda aktörer under Stockholmstads regi, där Sven 

Markelius var den huvudsaklige ledaren. Eftersom stadsdelen framställdes i stadens regi fanns inget 

vinstintresse (Sax, 1998).  Bebyggelsen i Arenastaden kommer att täcka maximal markyta vilket kan 

medföra en högre vinst per kvadratmeter mark. I Vällingby spreds däremot bebyggelsen över en stor 

yta.  

Stadsdelarna har drabbats av olika typer av konflikter. En jämförelse som kan göras är stadsdelarnas 

skilda tillgång till utrymme att arbeta på. Arenastaden har en väldigt begränsad yta att arbeta på. 

Dessutom måste de ta stor hänsyn till järnvägsområdet samt omgivningen då området är omgivet av 

en befintlig stadsdel. Då området Vällingby var i stort sett obebyggd fanns det stora ytor att arbeta 

på. Dessutom behövde de inte ta någon större hänsyn till det befintliga samhället runtomkring.  
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5.2 Samarbetes funktion mellan aktörerna i Arenastaden 
Utifrån de intervjuer som utförts med Arenastadens främsta aktörer i avsnitt 3.7 har följande resultat 

kunnat erhållas om hur samarbetet har fungerat under stadsdelens utveckling. 

Utvecklingen av Arenastaden har genomförts med hjälp av många inblandade aktörer. Aktörernas 

verksamheter skiljer sig åt då de har ansvar för olika delar inom stadsdelsutvecklingen.  

För att uppnå ett gott samarbete är en gemensam vision en viktig utgångspunkt. I Arenastaden har 

aktörerna haft en gemensam vision men även en individuell för sina egna intressen i stadsdelen. 

Detta har resulterat i en del intressekonflikter som försvårat samarbetet.  

Aktörerna har behövt samarbeta för att stadsdelen ska kunna komma framåt i utvecklingen. 

Samarbetet mellan de olika aktörerna har i det stora hela fungerat bra. Detta med hjälp av 

samordningsgrupper som består av en representant från vardera aktör. Det finns en större 

samordningsgrupp där alla aktörer deltar och en annan mindre samordningsgrupp där de främst 

verksamma aktörerna deltar. Dessa samordningsgrupper har med hjälp av kontinuerliga möten varit 

till stor hjälp för planeringsarbetet och samarbetet i Arenastaden. 

Samarbetet i Arenastaden har även påverkats av aktörernas förståelse för varandras projekt och 

intressen. Aktörerna hade i ett tidigt skede ofullständig förståelse för varandras projekt vilket ledde 

till att en del oklarheter uppstod. Detta förbättrades under projektets gång då förståelsen för 

varandras projekt och intressen ökade. 

Under utvecklandet av stadsdelen har de inblandade aktörerna hunnit lära känna varandra. 

Relationer har utvecklas mellan de inblandade och detta har gjort att ett kontaktnät har bildats. Med 

hjälp av detta har samarbetet förbättrats avsevärt.  

De komplikationer som samarbetet mellan de inblandade aktörerna bland annat stött på beskrivs 

nedan. Arenastaden har en mycket begränsad yta att arbeta på och denna har de inblandade 

aktörerna behövt kompromissa om. De olika aktörerna har även en egen tidplan som måste följas för 

att bygget ska bli färdigt i rätt tid och till rätt pris. De aktörer inom Arenastaden som har ett 

vinstintresse har ibland kommit i konflikt med de aktörer som inte har ett vinstintresse.  

För att undvika eventuella kommande konflikter har det varit viktigt att ha en kontinuerlig och öppen 

dialog med varandra. Det har även varit viktigt att skapa en framförhållning i planeringsarbetet.  

Samarbetet i Arenastaden har i stort sätt fungerat bra. De involverade aktörerna har dock förslag på 

förbättringar i ett samarbete, bland annat vore det bra att ha en tidigare planering, ökad förståelse 

för varandra samt något snabbare beslutsfattande. 

 



39 
 

5.3 Fördelar som BREEAM Communities skulle ha kunnat 

tillfört Arenastaden 
Nedanstående resultat fås utifrån avsnitt 3.7 och 3.8.  

Certifieringssystemet BC för planering av stadsdelar hade kunnat tillföra Arenastaden en del fördelar. 

BC hade varit lämpligt att använda i Arenastaden eftersom det lämpar sig för projekt som kommer 

att påverka befintlig stadsstruktur och det befintliga samhället. Dessutom hade det varit lämpligt då 

systemet riktar sig mot projekt som involverar flera aktörer.  

Systemet hade kunnat vara till hjälp för att i ett tidigt skede skapa gemensamma mål. Det hade även 

bidragit med en tydlig och konkret dialogplan som hade gett en helhetssyn över planeringsarbetet. 

Detta hade kunnat gynna aktörernas samarbete och deras förståelse för varandras projekt. Med en 

ökad förståelse för varandra kan konflikter undvikas.  

Certifieringssystemet fokuserar på att lyfta fram hållbarhetsfrågorna. Det skapas därmed ett samlat 

grepp om miljö och hållbarhet. BC har även som mål att skapa en helhet i stadsdelen. Denna helhet 

tillför stadsdelen en god blandning av grönska, arkitektur, hållbara kommunikationer, aktiviteter etc. 

Det tar även hänsyn till det som händer mellan husen.  Systemet ser till social hållbarhet och 

fokuserar på att skapa stadsdelen för människan. BC tar även hänsyn till medborgarna i närliggande 

områden (Karlsson & Granath, 2014). Arenastaden skulle kunna dra nytta av BC för att integrera mer 

grönska i stadsdelen, ge en ökad hänsyn till omgivningen samt bidra till en mer sammanhållen 

stadsstruktur.  

Arenastaden applicerar miljöcertifieringssystemet BREEAM inom delar av området.  Med hjälp av BC 

skulle en del av dess kriterier redan vara uppfyllda. Detta skulle underlätta certifieringsprocessen av 

BREEAM vid ett senare skede av utvecklingen. 
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5.4 Omgivningens synpunkter på Arenastaden 
Omgivningens synpunkter redovisas i nedanstående resultat. Diagrammen grundar sig på de resultat 

vi fått ut från intervjuerna (Se bilaga 17,18).  

5.4.1 Hur ser ni på att Arenastaden byggs?   

 

Figur 3. Diagram över männens resultat 

 

 Figur 4. Diagram över kvinnornas resultat  

 

 

Tabell 2. Den procentandel av de totala männen/kvinnorna som svarade på respektive 

svarsalternativ 
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Svarsalternativ Män Kvinnor 

A. Mycket bra och trevligt 72 % 58 % 

B. Ingen åsikt 6 % 12 % 

C. Dålig ide 22 % 30 % 
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5.4.2 Har ni tagit del av planeringen inför bygget av Arenastaden? 

 

 

Figur 5. Diagram över männens resultat 

 

Figur 6. Diagram över kvinnornas resultat 

 

Svarsalternativ Män Kvinnor 

A. Ja, tagit del av planeringen och framfört det 10 % 4 % 

B. Ja, tagit del av planeringen men inte framfört 

det 
22 % 26 % 

C. Nej, har inte tagit del av planeringen 68 % 70 % 
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5.4.3 Känner ni att ni kommer att få nytta av Arenastaden när den är 

färdigställd? 
 

 

Figur 7. Diagram över männens resultat 

 

 
Figur 8. Diagram över kvinnornas resultat 

 

Svarsalternativ Män Kvinnor 

A. Ja, positivt 78 % 58 % 

B. Ingen påverkan 6 % 6 % 

C. Nej, negativt 16 % 36 % 

Tabell 4. Den procentandel av de totala männen/kvinnorna som svarade på respektive 
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6. Slutsatser 

6.1 Stadsplanering Arenastaden/Vällingby 
Utifrån den jämförelse som gjorts mellan Arenastadens och Vällingbys stadsplanering med fokus på 

social hållbarhet kan nedanstående slutsats dras. 

I det stora hela har Vällingbys utformning bättre förutsättningar för att uppnå social hållbarhet än 

vad Arenastaden har. 

 

6.2 Samarbete och planering av Arenastaden/Vällingby 
Utifrån den jämförelse som gjorts mellan Arenastaden och Vällingby gällande dess 

planeringsprocesser kan en del slutsatser dras. Dessa följer nedan. 

Stadsdelarna har olika förutsättningar att skapa en välfungerande planeringsprocess. Det som skiljer 

stadsdelarna åt är deras skilda tillgång till arbetsyta samt aktörernas vinstintresse. Den likhet som 

råder mellan stadsdelarna är att visionen har en stor påverkan på planeringsprocesserna. 
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6.3 Samarbetet mellan aktörer i Arenastaden 
Utifrån resultatet angående samarbetes funktion i Arenastaden, kan nedanstående slutsatser dras 

om vilka parametrar som är viktiga för att uppnå ett välfungerande samarbete.  

Det viktigaste för att uppnå samarbetets funktion är att ha en god relation till varandra samt att 

aktörerna har en god kommunikation sinsemellan via ett brett kontaktnät. Det är viktigt att tidigt 

fastställa en gemensam vision för att skapa en enighet mellan aktörerna. Samarbete är något som 

utvecklas med tiden. När samarbetet påbörjas i god tid hinner aktörerna få en större förståelse för 

varandras projekt. Detta ger även goda förutsättningar för att skapa en god framförhållning i 

kommande arbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.  Viktiga parametrar för att uppnå ett välfungerande samarbete 
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6.4 BREEAM Communities  
Utifrån resultatet om vad BC hade kunnat tillföra Arenastaden kan en del slutsatser dras. 

BC skulle ha kunnat vara ett användbart verktyg att använda i Arenastaden för att underlätta 

samarbetet. Det hade gett en helhetssyn över planeringsprocessen och uppmanat alla inblandade 

aktörer att samarbeta. 

Arenastaden skulle även haft nytta av BC för att skapa en god stadsutformning med ett större fokus 

på social hållbarhet. Verktyget hade även gett stadsdelen en mer sammanhängande helhet. 

 

6.5 Omgivningens åsikter 
Utifrån de diagram och tabeller som anger resultatet för omgivningens åsikter kan en del slutsatser 

dras. 

Överlag är omgivningen positiv till att Arenastaden byggs och känner att de kommer att få nytta av 

den. Det är en markant större andel män än kvinnor som är positiva. Mest positiva är de yngre 

männen. De flesta i omgivningen har inte tagit del av planeringen inför bygget av Arenastaden. 
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7. Diskussion 

7.1 Stadsplanering med fokus på social hållbarhet 
Vi tycker att det är det är intressant att jämföra Arenastaden och Vällingby eftersom de är båda är 

stora och unika stadsdelar för sin tid. Vi ska i nedanstående avsnitt diskutera kring stadsdelarnas för- 

och nackdelar vad gäller stadsplanering med en fokus på social hållbarhet. 

 

7.1.1 Sammanhållen stadsstruktur 
I Arenastaden finns inte någon vidare sammanhållen arkitektornisk struktur.  Detta tror vi kan bidra 

till att det upplevs som ett glatt och livfullt område att vistas i. Det kan däremot leda till att staden 

känns osammanhängande och oharmonisk. Vällingby har haft ett stort fokus på att skapa en helhet 

samt att få en sammanhållen arkitektonisk kvalité. Detta tror vi kan uppfattas som attraktivt och 

harmoniskt men möjligtvis som enformigt.  

I en sammanhållen stadsstruktur är det även viktigt med en god orienterbarhet. Vi anser att en god 

orienterbarhet underlättar vardagslivet.  Dessutom tror vi att människan upplever stadsdelen mer 

inbjudande om orienterbarheten är tydlig.  

 

7.1.2 Varierade bostadstyper  
Vi tror inte att det kommer att bli en stor variation av åldrar i Arenastaden då det inte finns många 

olika bostadstyper.  Dessutom tror vi inte att Arenastaden kommer att locka barnfamiljer och äldre 

personer till området då det planeras att bli extravagant.  

I Vällingby finns en högre variation av bostäder än i Arenastaden. De finns i olika storlekar vilket har 

lockat unga, familjer och äldre till stadsdelen. Trots att det har gått lång tid sedan Vällingby 

etablerades är stadsdelen fortfarande attraktiv och många boende väljer att bo kvar. Detta tror vi är 

ett bevis på att det skapats hemkänsla i stadsdelen. 

Bostäderna är placerade annorlunda i Arenastaden än vad de är i Vällingby. I Arenastaden är 

höghusen placerade närmast naturen och radhusen närmast centrumet. I Vällingby däremot är 

radhusen placerade närmast naturen och höghusen närmast centrumet. Eftersom det oftast är 

familjer och äldre som väljer att bo i radhus tror vi att de hellre skulle välja ett boende som är i direkt 

anslutning till naturen än ett boende som är placerade på ett tak. 

Höghusen i Arenastaden planeras att innehålla många smålägenheter. Dessa har hittills många unga 

personer lockats att köpa. Smålägenheterna minskar möjligheter för de boende att bo kvar i området 

då familjer bildas och mer plats önskas. Vi tror att människan mår bra av att bo ganska rymligt och vi 

funderar kring om det är socialt hållbart att bygga smålägenheter. Däremot är det ekonomiskt och 

ekologiskt hållbart att bygga smålägenheter. Inflyttningen till Stockholm är dock hög och människors 

krav på utrymme kanske måste minska.  
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7.1.3 Varierade verksamheter 
Båda stadsdelarna har olika typer av kulturella verksamheter. Arenastaden inriktar de kulturella 

verksamheterna mot en mer allmän grupp människor och Vällingby mot den enskilda individen. Vi 

anser att när det fokuseras på mindre kulturella verksamheter kan det ge en större möjlighet att 

knyta sociala kontakter. På så sätt kan den sociala gemenskapen förbättras i stadsdelen. 

I båda stadsdelarna finns det stora centrum som ska locka många besökare. Det har dock visat sig att 

Vällingby Centrum har tappat besökare. Detta kan även vara en risk för Mall of Scandinavia att längre 

fram tappa besökare då det finns många centrum inom Stockholmsområdet som konkurrerar med 

varandra. Det återstår att se om Mall of Scandinavia kommer att fungera och vara långsiktigt 

hållbart. 

 

7.1.4 Grönområden   
I Arenastaden är grönområdena inte direkt inkorporerade i stadsdelen utan är istället en separat del 

bredvid stadsdelen. I Vällingby däremot har grönområdena integrerats i stadsdelen. Stadsdelarna 

hade till en början skilda förutsättningar att få in grönska i stadsdelen. Området där Vällingby 

byggdes var ett grönområde medan Arenastaden byggdes på gammal industrimark. Vi tror att 

människan mår bra av att ha grönområden inkorporerade i stadsdelen. Det blir en attraktiv och 

trevlig miljö att vistas och röra sig i där det gröna kan avnjutas på väg till jobbet eller affären.  

 

7.1.5 Kommunikation 
Bilvägarna i stadsdelarna har en olik utformning. I Arenastaden går biltrafiken igenom hela 

stadsdelen. Detta bidrar till att de centrala delarna av stadsdelen blir lättåtkomliga.  Däremot orsakar 

detta mer buller. Vällingby däremot planerades för att biltrafiken skulle följa en ringstruktur för att få 

bort den från vistelsezonerna. Detta anser vi är bra eftersom detta ökar säkerheten och trivseln. 

Dessutom kan detta bidra till mindre buller. Vi tror att det kan uppfattas som otryggt av människorna 

att bilar kör igenom stadsdelen. Vi tycker att Vällingby har en bättre lösning för att få bort biltrafiken 

från vistelsezonerna.  

Vällingbys ringlande gatustruktur är mer utrymmeskrävande än Arenastadens raka gatustruktur. 

Eftersom Stockholm förtätas finns det mindre utrymme för skapa en innovativ och annorlunda 

gatustruktur.  

Stråken och gatorna är viktiga för att öka framkomligheten i stadsdelen. I Arenastaden är 

gatustrukturen rak och det finns inte många genvägar. Då Friends Arena och Mall of Scandinavia 

omfattar stora ytor finns det inte möjlighet till att skapa stråk och genvägar. I Vällingby däremot är 

gatustrukturen slingrande med många stråk och genvägar. Stråken tror vi skapar en mysfaktor i 

stadsdelen. Genvägar tror vi sparar tid i vardagslivet. Vi anser att det är trevligare att promenera 

längs med slingrande stråk än på breda raklånga gator.  
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7.1.6 Mötesplatser och offentliga rum 
I Arenastaden kommer det inte att finnas lika många stråk som det gör i Vällingby och det bidrar till 

att Arenastaden inte kan skapa lika många spontana mötesplatser. Vi tycker att det är viktigt med 

spontana mötesplatser för att skapa en mer öppen och trevlig stämning i stadsdelen.  

Båda stadsdelarna har stora mötesplatser intill sina målområden men Vällingby har fler små 

mötesplatser. Vi tror att en variation av storlekar på mötesplatser och offentliga rum är bra eftersom 

det ger människor en valmöjlighet.  

Bostadskvarteren kommer att vara stängda för allmänheten i Arenastaden. Detta tror vi kan bidra till 

att det försvinner eventuella mötesplatser för allmänheten. 

 

7.1.7 Kultur och Historia 
Eftersom Vällingby har funnits i sextio år har stadsdelen hunnit utveckla en egen identitet genom att 

den har byggt upp kultur och historia. Detta bidrar till att invånarna upplever en hemkänsla och vi 

tror att det bland annat är därför som Vällingbyborna väljer att bo kvar. Vi ställer oss frågan om det 

kommer att bli en liknande utveckling i Arenastaden.  Det är svårt att förutse eftersom en stadsdels 

identitet utvecklas med tiden.  

 

7.1.8 Övrig diskussion  
Vällingby planerades för sextio år sedan. Det har blivit ett mönstersamhälle som många stadsdelar 

följer och tar idéer ifrån. Vi ställer oss frågan om även Arenastaden kommer att bli mönstersamhälle i 

framtiden.   

När en stadsdel skapas tycker vi att de är viktigt att ha i åtanke att det är något som kommer att 

bestå i väldigt många decennier framöver. Det är något som kommer att påverka en stad och dess 

invånare under en lång tidsperiod. Det är därför viktigt att stadsdelen uppnår en långsiktig hållbarhet 

ur alla aspekter. Vi anser att Vällingby har lyckats åstadkomma en socialt långsiktig hållbar stadsdel. 

Framtiden får visa om Arenastaden även lyckas att skapa detta.  

Vällingby planerades för att bli en ABC-stad.  Detta uppnåddes inte fullt ut då människor istället valde 

andra orter att arbeta på. Vi har funderat på om denna ABC-stad skulle ha kunnat passa bättre in i 

dagens samhälle. Vi tror att det är en högre stressnivå bland människorna idag än för sextio år sedan. 

För att spara tid och minska stress kan en stadsdel med arbete, boende och centrum inom samma 

område vara en lösning. 
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7.2 Samarbetets funktion 

7.2.1 Planeringsarbetet i Vällingby respektive Arenastaden 
Ur ett samarbets- och planeringsperspektiv finns både likheter och olikheter mellan Vällingby och 

Arenastaden. 

Stadsdelarna har skilda visioner. Detta har en stor påverkan på stadsdelarnas utveckling. Visionen 

påverkar även samarbetets funktion. Då visionen hos de inblandade aktörerna skiljer sig åt påverkar 

det samarbetet på grund av olika mål med stadsdelens utveckling. Detta kan i sin tur leda till en del 

konflikter. Ju fler aktörer som är med i ett stadsplaneringsprojekt desto större risk finns för att 

oenighet skapas kring visionen. Det optimala vore om de som är inblandade i stadsdelsplaneringen 

skulle vara eniga om visionen.  

Antalet inblandade aktörer i stadsdelarnas planeringsprocesser skiljer sig. Ju fler som samarbetar 

desto svårare och mer komplicerad blir processen. Det kan även vara mer tidskrävande att 

samarbeta med flera aktörer. Ett mer tidskrävande samarbete kan även ses positivt då det bidrar till 

en bättre planering. Det kan även vara till en fördel med flera inblandade aktörer då planerandet av 

stadsdelen ses från många olika synvinklar.  

Vid byggandet av stadsdelarna har det funnits olika tillgång till yta att arbeta på. Sedan Vällingby 

planerades har stadsplaneringen fått ändrade förutsättningar då Stockholmsregionen förtätas och 

ytan att skapa stadsdelar på blir begränsad. Arenastaden har fått en väldig utmaning på grund av att 

de tvingats arbeta inom en begränsad yta. Detta tvingar aktörerna till att samarbeta och anpassa sig 

till varandras arbeten. I Vällingby däremot fanns det stora ytor att arbeta på vilket underlättade 

arbetsprocessen. Det krävs då inte lika mycket planering för platsåtgång och logistik. 

Skillnaden mellan stadsdelarnas planeringsprocess är synen på vinst. Att ett byggnadsprojekt är 

vinstbedrivet påverkar stressen att utföra arbetet kostnadseffektivt, ”tid är pengar”. Att ett 

byggnadsprojekt är väldigt tidspressat tror vi kan påverka kvalitén på det utförda arbetet negativt. 

Detta kan i sin tur påverka hur beständig och hållbar stadsdelen blir.  
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7.2.2 Samarbetet i Arenastaden och BREEAM Communities inverkan på 

detta 

I detta avsnitt ska vi diskutera kring samarbetets funktion samt vad BC kan tillföra samarbetet. 

Eftersom det är många aktörer som arbetar tillsammans för att utveckla Arenastaden är det viktigt 

att finna metoder som underlättar samarbetet. I Arenastaden har samordningsgrupperna varit 

nödvändiga för att skapa ett gott samarbete mellan aktörerna. Trots att samordningsgrupperna 

tycker att samarbetet fungerat bra tror vi ändå att BC hade kunnat underlätta samarbetet.   

Det finns både fördelar och nackdelar med att det är många inblandade aktörer i utvecklingen av 

Arenastaden. Vi tror att fler aktörer bidrar till att stadsdelen får en god variation och omväxlande 

design. Däremot tror vi att detta kan bidra till att stadsdelens struktur inte blir sammanhängande.  Vi 

tror att verktyget BC hade kunnat vara till hjälp för att få en mer sammanhållen stadsstruktur. 

Ett samarbete mellan många inblandade aktörer kan vara mer tidskrävande då det kräver mer 

samordning. Det vi har funderat kring är att verktyget BC inte direkt hade gjort samarbetet mindre 

tidskrävande. Vi ifrågasätter om BC kommer att bli uppskattat bland byggföretagen med tanke på att 

de idag behöver vara oerhört tidseffektiva. Däremot kan komplikationer undvikas med hjälp av BC 

vilket i sin tur leder till tidsbesparingar i senare skeden.  

När det är många som samarbetar är konflikter oundvikliga. Med hjälp av verktyget BC kan eventuellt 

en del konflikter undvikas. Detta kan bidra till minskade kostnader i senare skeden. Vi tror dock inte 

att konflikter går att undgå helt då den mänskliga faktorn spelar in oavsett om BC manual används 

eller inte. 

För att byggnadsprojekt ska välja att bli BC certifierade krävs kunskap och motivation för verktyget. 

Vi tror att det kommer att dröja innan BC blir ett uppskattat system att använda inom 

byggbranschen. Detta för att det ännu inte finns många BC certifierade projekt i Sverige som det kan 

tas lärdom från.  När fler projekt blivit certifierade kan dess erfarenheter leda till att andra projekt 

inspireras till att använda systemet.  

Det hade varit svårt att applicera BC i Arenastaden eftersom systemet inte är utvecklat för svenska 

standarder.  Masthusen beskriver att det var svårt att följa en engelsk manual men anser att det varit 

värt arbetet då de har lyckats skapat en helhetssyn i stadsutvecklingen.    
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7.3 Omgivningens åsikter 
Det närliggande området påverkas av att Arenastaden utvecklas. Det är en stor omställning för 

omgivningen när en ny stadsdel växer fram. För att undvika frågor och komplikationer är det därför 

viktigt att integrera omgivningens åsikter.  

Det är svårt att avgöra anledningen till varför det är fler män än kvinnor som är positiva till att 

Arenastaden byggs.  Att männen anser sig ha mer nytta av stadsdelen är även det väldigt svårtolkat.  

Att de yngre har en mer positiv syn på att Arenastaden utvecklas tror vi kan bero på att de har en 

mer öppen syn på förändringar.   

Överlag var det inte många som hade tagit del av planeringen inför stadsdelens utveckling. Detta tror 

vi kan bero på att det inte finns tid till detta i dagens samhälle. Det var dock i stort sätt alla som vi 

frågade som hade någon slags åsikt om Arenastaden. Detta tror vi beror på att det har en stor 

påverkan på omgivningen att en stor stadsdel utvecklas eftersom den kommer att bli bestående 

under en lång tid framöver. 

Våra reflektioner från intervjuerna gav följande. Det var många som ansåg att de påverkas negativt 

under produktionen av Arenastaden men kommer att få nytta av stadsdelen när den är färdigställd. 

När vi ställde våra frågor hamnade mycket fokus på Friends Arena från omgivningen. Detta kan bero 

på att denna redan är färdigställd. Många av de personer som vi intervjuade hade svårt att 

bestämma sig om de var positiva eller negativa till stadsdelen i stort. Detta kan bero på att 

majoriteten av omgivningen inte tagit del av planeringen inför stadsdelen vilket kan bidra till en 

ofullständig uppfattning om denna.  
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Bilaga 1 - Enkät till omgivningen  

 
Hur ser ni på att Arenastaden byggs? 

A) Mycket bra och trevligt 

B) Ingen åsikt 

C) Dålig ide 

 

Har ni tagit del av planeringen inför bygget av Arenastaden?  

A) Ja, jag har tagit del av planeringen och framfört det 

B) Ja, jag har tagit del av planeringen men inte framfört det 

C) Nej, jag har inte tagit del av planeringen 

 

Känner ni att ni kommer att få nytta av Arenastaden när den är färdigställd? 

A) Ja positivt 

B) Ingen påverkan 

C) Nej negativt 

 

18-30 år 30-50 år 50-70 år  70+ år 

    

    

    

18-30 år 30-50 år 50-70 år 70+ år 

    

    

    

18-30 år 30-50 år 50-70 år 70+ år 

    

    

    



 
 

Bilaga 2 

Telefonintervju 3/4-2014, Maria Pettersson, 

Områdesansvarig för Vällingby,  

Stockholms stad 
 

1. Vad var visionen med byggandet av Vällingby? 

Planeringen skedde på 40-talet. Visionen var att skapa en ABC-stad med arbetsplaster, bostäder och 

centrum inom samma område.  

 2. Nåddes denna vision upp? 

Resultatet blev lyckat efter en grundlig planering. Däremot arbetade inte Vällingbyborna endast inom 

området eftersom förbindelserna till andra orter var goda.  

3. Hållbart, långsiktigt synsätt?  

Ja det är hållbart! Det är en grundligt planerad stadsdel. 

4. Har de boende fått de sociala band som var målet strukturen för stadsdelen? 

Det finns tillräckliga förutsättningar för att skapa sociala band med mycket grönområden, parker, 

blandade bostadsformer, torg, mötesplatser mm.  

5. Hur reagerande folk runt omkring på att en ny stor stadsdel växte fram?  

Det fanns inte så mycket platsen runt omkring. Det var enstaka jordbrukare. De hade ingen större 

påverkan.  

6. Bildades en fungerande stadsdel?  

Ja! Vällingby är den bästa stadsdelen som jag känner till idag. Den är omsorgsfullt byggd och 

planerad. Den har väl fungerande kommunikationer både för gång-, cykel- och biltrafik. Det var även 

lätt att ta sig till och från tunnelbanan i området.  

Det togs stor hänsyn till barnfamiljer.  En skola placerades i mitten av stadsdelen. Överallt i 

stadsdelen finns mycket gröna ytor med en grön gatustruktur. Man behöll topografin vid planeringen 

och utförandet av Vällingby vilket skapade en mer levande struktur. Vällingby centrum var även det 

första centrum att vara bilfritt.  

 

8. Vilka problem har uppstått med denna typ av stadsdel?  

Till en början var allting väldigt nytt och de nyinflyttade upplevde området främmande. Området var 

ännu inte etablerat och hade inte hunnit få sin egen prägel.  

 

9. Info om att bolagen ej hade något vinstintresse? påverkan? 

Vällingby byggdes av allmännytta. Man tog sig tid att bygga noggrant och med en god kvalitet. Det 

skulle hålla länge och vara beständigt.  

 

10. Hur tror du att Vällingbys framtid ser ut? Kommer den att fungera i fortsättningen? 



 
 

Förhoppningsvis ser Vällingbys framtid ljus ut. Det finns däremot en risk för att kvalitén i 

boendemiljön och stadsdelsstrukturen förstörs då man förtätar och bygger allt fler bostäder. Detta 

leder till att gröna ytor, parker, mötesplatser mm. försvinner.  

 11.Vad tror du krävs för åtgärder för att optimera en stadsdel?  

Perfekt som Vällingby utförts! 



 
 

Bilaga 3 

Intervju 28/3-2014, Malin Pilerö,  

Samordnare, Peab 
 

1. Visionen: 

Ur en politisk synvinkel är visionen för stadsdelen att allt ska fungera och att det ska bli superlyckat. 

Ur Peabs synvinkel är visionen att samarbetet ska fungera bra hela resan ut och att allt som byggs ska 

nå ett lyckat resultat.   

2. Planering för en god dialog: 

Alla aktörer i området har en samordningsgrupp där alla personer i gruppen har en bra 

sammanhållning och träffas regelbundet. Aktörerna i området vet till vem de ska vänta sig vid behov 

att föra en dialog. Det är en person som har samordningsansvar och man behöver inte slussas vidare 

från person till person. De som är utsedda att vara samordnare har därigenom vidarebefordrings 

ansvar för resten av företagsgruppen.  

3. Samarbetsparters. Fungerat?  

Peab har samarbetat med Solna stad, Jernhusen, Fabege, Friends Arena, Quality hotel Friends, 

Unibail Rodamco, Svevia, trafikverket, SL och polisen. Mängden samarbetspartners utökades med 

tiden då projektet växte. Intressenterna byts ut under projektets gång då ett bygge blir färdigställt 

och tas i bruk. Samarbetet var till en början lite komplicerat då man inte hunnit få en förståelse för 

varandras projekt och intressen. I ett tidigt skede har man inte kommit igång och hunnit bygga upp  

ett kontaktnät. Med tiden har man byggt upp ett förtroende och lärt känna nyckelpersoner från 

vardera aktör och detta har förenklat samarbetet. När produktionen av stadsdelen påbörjades var 

mycket nytt och ovant. Det var höga krav och förväntningar. Detta tillsammans med okunskap och 

ovana ledde till en del komplikationer.  

4.Utmaningar - relationsmässigt: 

Peabs projekt är uppdelade i grupper inom området. Dessa har egna vinstintressen som ställs emot 

varandra. De olika projekten måste även samspela inom samma område vid produktionen. Man 

måste respektera varandra och hitta lösningar så att båda parterna accepterar utgången. Det krävs 

tid och energi för att hitta en passande lösning. Peabs interna samarbete måste sträva efter ett 

gemensamt vinstintresse.  

Utmaningarna externt är samarbetet mellan stora företag där alla är vinstdrivande och har en press 

på sig. Ett problem som kan uppstå är företagets olika intressen och hur man ska prioritera dessa.   

5.  Undvika konflikter: 

Genom att ha en bra relation med respektive aktör skapas en bra dialog samt en förståelse för 

varandras intressen. När de olika aktörerna samarbetar, hjälps åt och kompromissar blir resultatet 

bättre.  

En metod för att undvika konflikter är att skapa forum där man diskuterar fram flexibla lösningar och 

löser konflikter i förebyggande syfte. Det är viktigt att man pratar med rätt person samt att man 

tilltalar varandra på ett bra sätt.  



 
 

För att undvika konflikter med de boende i omgivningen bör man informera om vad som ska byggas 

samt när och hur det ska utföras.  

6. Samarbetet i en perfekt värld: 

I en perfekt värld hade alla varit konsensusinriktade med ett förstående, rättvist och respektfullt 

agerande gentemot varandra.  

Att alla i företaget ska ha förtroende för samordnarna samt lita på att det beslut som fattas är det 

allra bästa för respektive aktör.  

7. Befintliga samhället runt omkring: 

Peab har gett information till omgivningen om den pågående bebyggelsen via anslag och på internet. 

Vid frågor och funderingar från samhällets sida har Peab haft en god kommunikation med dessa. 

Peab har även varit med vid en del bostadsrättsföreningsmöten och berättat om vilka fördelar 

Arenastaden kommer att föra med sig. 

8. Framtidssynpunkt: 

Att den nya stadsdelen blir lyckad.  



 
 

Bilaga 4 

Intervju 31/3-2014, Johan Bill,  

Projektchef, Peab 
 

1. Visionen: 

En levande ny stadsdel. 

2. Planering för en god dialog: 

För att skapa en god dialog mellan alla aktörer hålls möten mellan byggherrarna en gång i månaden 

där man stämmer av frågor kring avtal. När nya aktörer tillkom till projekteringen av Arenastaden så 

togs de successivt in i samarbetet.  

3. Samarbetsparters. Fungerat?  

Peab samarbetar med Fabege, Home Properties, Unibail Rodamco, Peab bostad, Råsta exploaterings 

AB/Solna stad. Eftersom Peab håller i byggandet av det mesta i Arenastaden så samarbetar de internt 

inom bolaget. Detta kan underlätta ett samarbete. I det stora hela har samarbetet mellan de olika 

aktörerna fungerat bra. 

4.Utmaningar - relationsmässigt: 

Då flera parter äger mark inom ett begränsat område är de gemensamma kostnaderna för området 

svåra att dela upp rättvist. Olika uppfattningar kring uppdelningen av kostnader kan leda till 

konflikter och att tid går till spillo.  

5.  Undvika konflikter:  

Konflikter kan undvikas om alla parter har samma försäkring som ger samma skydd inom hela 

området av Arenastaden.  

Inom Råsta Holding finns en VD som har till uppgift att hålla samman alla aktörer och skapa ett 

fungerade samarbete.  

6. Samarbetet i en perfekt värld: 

Det vore bra om småkonflikter inte blev allt för stora och kunde lösas snabbare. I en perfekt värld 

skulle det ha varit bättre om informationen ut till de boende skulle ha varit mer omfattande. 

7. Befintliga samhället runt omkring: 

Det togs till en början inte så stor hänsyn till de boende i samhället som det borde ha gjorts. 

Kommunikationen sinsemellan blev bättre med tiden.  

 

8. Framtidssynpunkt: 

Framtiden ser ljus ut för stadsdelen då den får goda kommunikationer. Närhet till natur samt ett 

centrum med 250 butiker kommer att locka människor till platsen. Försäljningen av bostäder har 

påbörjats och det går väldigt bra.  



 
 

Bilaga 5  

Mail-intervju 31/3-2014, John Johansson, 

Solna Stad 
 
 1. Visionen 
En levande stadsdel. 
 
2. Planering för en god dialog  
Vi har återkommande möten med alla aktörer som nu på något sätt deltagit i arbetet med 
Arenastaden. Mötena sker dels på operativ nivå och även i möten på högre nivåer.  
 
3. Samarbetspartners. Fungerat?   
Jag har främst samarbetat med Peab, Friends Arena, Choice Hotel, Fabege, Radamco, bussbolaget 
Arriva, SL. Samarbetet har gått bra.  
 
4. Utmaningar - Relationsmässigt 
Inga problem. Kanske ett visst mått av oförståelse i början från vissa aktörer om att Arenastaden 
fortfarande är ett byggplatsområde och att man lätt skjuter skuldfrågan på Solna Stad. Men insikten 
om att vi alla samarbetar åt samma mål har mer och mer infunnit sig.  
 
5. Undvika konflikter  
Genom dialog och professionella deltagare 
 
6. Samarbetet i en perfekt värld 
Som det är idag. Jag är nöjd.  
 
7. Befintliga samhället runtomkring 
Det är uppenbart att boende i närområdet upplever att de har drabbats negativt. För att nämna 
några exempel: ökade trafikmängder, mera besökare till arenan vid evenemang som skräpar ned och 
är högljudda, bilar som parkerar fel eller tar de boendes parkeringsplatser. Vi har försökt att ordna 
med olika åtgärder för att dämpa den negativa känslan som vissa har drabbats utav. Vi har också 
försökt att gå ut med tydlig information till närboende.  

 



 
 

Bilaga 6 

Intervju 1/4-2014, Arne Nilsson, 

Projektledare, Trafikverket  
 

1. Visionen: 

Visionen för området är att det ska finnas tillräckligt med infrastruktur samt att kunna transporteras 

på ett tryggt, grönt och säkert sätt. Målet är att infrastrukturen till den nya stadsdelen ska vara utfört 

samtidigt som stadsdelen blir helt färdigställd. 

2. Planering för en god dialog: 

Det har skrivits många avtal mellan parterna samt haft flera diskussioner och möten kring dessa 

avtal.  

3. Samarbetsparters. Fungerat?  

Har samarbetat med Råsta holding, Peab, Solna Kommun, SL och Jernhusen. Samarbetet har fungerat 

bra efter många möten tillsammans.  

4.Utmaningar - relationsmässigt: 

Utmaningarna i denna stadsutveckling har varit att bygga i en järnvägsmiljö som kräver omfattande 

planering för att inte tågtrafik ska störas. Ett problem som uppstått är att få förståelse för de olika 

aktörers projekt.  

Det har även varit en utmaning att Peab AB har varit vinstintresserade. Trafikverket arbetar inte med 

ett vinstintresse utan efter ett mer långsiktigt och samhällsekonomiskt intresse. Att kombinera detta 

har vissa gånger varit en utmaning men har löst på bästa möjliga sätt för båda parterna. En annan 

utmaning har varit att den tekniskt bästa lösningen har ofta varit den dyraste vilket kan leda till en 

konflikt om vem som står för finansieringen.  

Det kan även upplevas som rörigt då många organisationer är inblandade i ett och samma projekt. 

Att skapa tillit för att andra har utfört sitt arbete korrekt eftersom det samverkar med Trafikverkets 

arbete.  

 

5.  Undvika konflikter : 

För att på bästa möjliga sätt undvika konflikter är det bra med tydliga avtal och att planeringen sker i 

ett tidigt skede. En viktig ståndpunkt är att snabbt kunna klargöra vad vardera aktör vill bygga inom 

området. Om man lägger mer tyngd på planeringsskedet och inte sätter igång med produktionen för 

fort så undviker man oväntade händelser och kan därmed öka produktionseffektiviteten. Det blir 

dessutom billigare för alla parter att planera långsiktigt.  

6. Samarbetet i en perfekt värld: 

Vid ett stort projekt vore det enklare med färre aktörer för att undvika intressekonflikter.  

7. Befintliga samhället runt omkring: 

De boende runt omkring har inte blivit störda av trafikverkets arbeten. De områden där Trafikverket 

har arbetat ligger relativt avskiljt från omgivningen. Dessutom har inte Trafikverkets arbeten orsakat 



 
 

bullerstörningar. Trafikverket har även lagt upp information om deras pågående arbeten på deras 

hemsida. De har även upplyst resenärer och tågutövare om deras arbeten. 

 

8. Framtidssynpunkt: 

Vi satsar på att allt ska vara färdigställt till julhandeln 2015. Vi tror på att det blir bättre med två nya 

broar som förbinder det befintliga samhället med det nya. Vi tror att Solna station kommer vara 

tillräcklig för att kunna ta emot antalet besökare till den nya stadsdelen och vid stora evenemang vid 

Friends Arena. 



 
 

Bilaga 7 

Mail-intervju 2/4-2014, Thomas Fylkehed, 

Strategisk planerare, SLL 
 

Från trafikförvaltningens sida har vi deltagit i planeringen av Arenastaden. Vi har varit med i 

planarbetet och vi har haft en mötesserie med Solna kommun och Arenastaden där även andra 

aktörer som exempelvis polisen varit med.  

Vi upplever att vi haft ett bra samarbete där vi har strävat mot samma mål. Dock så är det så att vi 

ännu inte fått alla våra önskemål/behov tillgodosedda. Vi har för avsikt att förlänga linje 118 från 

Hallonbergen via Ör vidare via Arenastaden till Solna station och för detta krävs en ca 100 meter lång 

ny bussgata mellan Ör och Sjöviksvägen. Denna bussgata ligger i Sollentuna, d.v.s. inte i Solna. 

Sollentuna är inte negativ till en bussgata men har valt att avvakta planläggningen då man lite längre 

fram vill ta ett helhetsgrepp för området där bussgatan ska gå. Problemet här är alltså att 

planeringen i två olika kommuner inte ligger helt i fas och att kommunerna kanske inte är så 

samplanerade.  

En annan fråga vi stött på är den dåliga framkomligheten i området runt Arenan vid evenemang, vi 

kommer inte fram tillräckligt bra med busstrafiken helt enkelt (även mycket tyder på att de flesta 

evenemangsgästerna väljer pendeltåget).  

Ytterligare ett problem är att området ännu inte är färdigexploaterat, gator och hållplatser är inte 

färdigställda och förutsättningarna för oss att trafikera i området är just nu inte de bästa. Ofta kan 

man hantera provisorier under byggtid i nya exploateringsområden men i detta fall då det vid 

evenemang blir väldigt mycket trafik i området så blir det svårt att få busstrafiken att fungera 

(evenemangen utgör dock en begränsad del av årets timmar).  

Våra problem som vi idag upplever i området är alltså till största delen förknippade med att området 

inte är färdigexploaterat. När området är färdigt tror vi också att vår trafik kommer att fungera 

mycket bättre.  

I ett riktigt bra planarbete och exploatering ser jag gärna att man ger kollektivtrafiken det utrymme i 

stadsbilden som den behöver och en tillräckligt bra framkomlighet (även om detta inte alltid är 

möjligt att förena med pittoreska miljöer överallt) samt att man tidigt i exploateringsarbetet 

färdigställer de vägar och hållplatser där kollektivtrafiken skall trafikera. 



 
 

Bilaga 8.  

Intervju 3/4-2014, Anders Eriksson, 

Marknads- och informationsansvarig, Peab 
 

1. Visionen: 

Visionen är en levande stad som ska innehålla en mix av boende, handel, kontor samt upplevelser. 

Stadsdelen ska bidra till att sprida ut folklivet på olika delar av dygnet. En annan vision är att 

stadsdelen blir en del av det större Stockholm.  

2. Planering för en god dialog: 

Till en början bildades bolag och det skrevs avtal mellan dessa. När det är ett stort byggnadsprojekt 

där många aktörer är inblandade, måste ett gott samarbete utföras för att fungera. Representanter 

för de olika aktörerna har utsetts för att driva olika frågor.  

3. Samarbetsparters. Fungerat?  

Alla möjliga! Peab har byggt åt många ägare. Samarbetet har bl.a. skett med Fabege, Solna Stad, 

Trafikverket, myndigheter mm. För att samarbetet ska flyta på krävs det en samordningsgrupp för att 

allt ska kunna samverka på ett bra sätt. 

4.Utmaningar - relationsmässigt 

Ju fler som samarbetar och har olika mål desto mer komplext blir det. Ett samhällsbyggnadsprojekt 

med många aktörer är verkligen ett styrkeprov.  

Utmaningarna relationsmässigt är att när det finns två intressen så skapas två krav. Dessa måste man 

finna en skärningspunkt på för att kunna lösa så att båda parterna accepterar.  

5.  Undvika konflikter  

Konflikter är bra! Ordet konflikt är ofta negativt laddat men en konflikt ger utveckling. Det ger 

möjlighet att lösa ett problem. En metod för att undvika konflikter är att skapa en konflikttrappa som 

består ett antal steg. Det första ledet har ett krav på att kunna lösa en konflikt under en viss bestämd 

tid. Finner de inblandade ingen lösning, går ärendet vidare till en högre instans. Det brukar räcka med 

att veta att denna konflikttrappa finns och konflikter brukar ofta kunna lösas på den nivå som 

problemet uppstått.  

6. Samarbetet i en perfekt värld 

Det viktigaste är att man i ett tidigt skede hittar gemensamma mål. Det krävs däremot att man lägger 

ned mycket tid på att förstå varandras intressen och kan därmed finna gemensamma mål och 

visioner som gynnar alla parter.  

7. Befintliga samhället runt omkring 

Produktionen i Arenastaden har orsakat mycket transporter, buller och dammutveckling. Därför har 

man haft ett gott klimat med de boende.  

 

8. Framtidssynpunkt 

Framtiden kommer troligtvis att se ljus ut. Stadsdelens olika enheter är tillräckligt stora för att kunna 



 
 

fungera enskilt. Det kommer att bli en tillräckligt stor ström av människor som förs till stadsdelen. 

Däremot behöver människorna lära sig ett nytt tankesätt om hur man transporterar sig till och från 

arenan vilket innebär att man får lämna bilen hemma.  

 



 
 

Bilaga 9  

Intervju 4/4-2014, Stefan Wittberg,  

Safety Manager, Sweden Arena Management 
 

1. Visionen: 

Områdets vision är att det ska bli en expansiv och attraktiv stadsdel när den är färdigställd. Första 

milstolpen är 2015 då infrastrukturen kommer att vara färdigutvecklad.  

2. Planering för en god dialog: 

Vid ett tidigt skede planerades delfrågor vid skilda möten av samma personer vilket kunde leda till 

förvirring då man tog upp frågor vid fel mötestillfällen.  Detta utvecklades till två skilda forum där en 

specifik samordningsgrupp har två olika möten per månad. Det finns en större samordningsgrupp där 

alla inblandade aktörer deltar och en annan mindre samordningsgrupp där de främst verksamma 

aktörerna deltar.  

3. Samarbetsparters. Fungerat?  

I den mindre samordningsgruppen deltar Arenan, Hotellet, Polis, Räddningstjänst, Fabege, Peab och 

Solna Stad. Vid ett stormöte tillkommer Unibail Rodamco, Jernhusen, SLL, Arriva, Stockholms stad, 

MTR och eventuella aktörer som har en tillfällig inverkan.  

Samarbetet har fungerat bra! Vi har fått en förståelse för varandras projekt och kunnat anpassa oss 

till varandras intressen. Alla aktörer har i slutändan ett gemensamt mål, att göra kunden/besökaren 

nöjd. För att skapa ett bra samarbete krävs en god framförhållning och planering.  

4.Utmaningar - relationsmässigt 

En utmaning är ibland att vid kort varsel göra ändringar i rutiner när nya önskemål och direktiv 

framträder. Ibland händer det att den planerade framförhållningen ändras och man måste ha 

förståelse, respekt och ödmjukhet inför varandra.  

5.  Undvika konflikter  

Det bästa sättet för att undvika konflikter är kommunikation. Det är viktigt att man har kontinuerliga 

möten och e-mail kontakter med varandra.  

En del i konfliktfrågan är att alla parter ska vara överens om att det är kunden/besökaren som är den 

viktigaste faktorn.  

Det krävs även att man ibland lägger sitt eget intresse åt sidan och accepterar en lösning.  

Ett problem/konflikt leder till en lösning som i sin tur medför en utveckling. 

6. Samarbetet i en perfekt värld 

Det optimala vore att man kunde fatta något snabbare beslut. Att problemet i frågan kunde få en 

snabbare lösning utan att beslutsvägarna blir omständiga och tidskrävande.  

7. Befintliga samhället runt omkring 

Till en början förekom en del klagomål på Arenans besökare från de boende inom området. Alla 

aktörer i området har försökt att vara tillmötesgående gentemot de boende och vidtagit åtgärder för 

att förbättra omständigheterna och säkerheten. Klagomålen har minskat, vilket beror dels på att 



 
 

vissa faktorer har blivit lösta samt att människorna har blivit mer vana om stadsdelens utveckling.  

 

8. Framtidssynpunkt 

Framtiden ser ljus ut. Området kommer att blomstra och utvecklas till ett härligt område att vistas i. I 

framtiden kommer även förbindelsen till Friends Arena, både kollektivt och bilburet, att utvecklas. 

Det ska tillexempel tillföras en ny perrong som ansluts till Friends Arena samt att tunnelbanan ska 

förlängas till området vilket kommer att gynna Friends Arena.  



 
 

Bilaga 10  

Intervju 9/4-2014, Sten Hultqvist, 

Exploateringschef, Råsta Projektutveckling 
 

1. Visionen: 

Till en början var visionen att området skulle bli Sveriges bästa arbetsplats.  Den övergripande 

visionen är att stadsdelen ska komma att bli levande och hållbar. Det ska vara liv i stadsdelen under 

årets alla dagar dygnet runt.  

2. Planering för en god dialog: 

Planeringen för Arenastaden fick sin början våren 2006. Råsta Projektutveckling delades in av fem 

parter: Svenska fotbollsförbundet, Solna Stad, Fabege, Peab och Jernhusen. Detta gav en tidig 

kontakt och samarbete mellan de olika parterna. Idag ägs Råsta Projektutveckling av endast Solna 

Stad, Fabege och Peab. Inom Råsta Projektutveckling finns det tre olika arbetsgrupper, en för 

stadsdel, en för Arenan och en för driften.  

3. Samarbetsparters. Fungerat?  

Har samarbetat mycket med Solna Stad. Även med Peab, Fabege och till en början Jernhusen.  

Samarbetet har i det stora hela fungerat bra. En samarbetsgrupp bildades redan efter den första 

detaljplanen fastställts. De som medverkar i byggherremötena är Råsta projektutveckling, Unibail 

Rodamco, Fabege, Peab Bostad, Choice hotell och Solna Stad. Mötena leds av Råsta 

projektutveckling.  

Det är ett stort och komplext projekt vilket kan leda till svårigheter då man har olika 

intresseområden. Däremot arbetar alla aktörer mot ett gemensamt mål. Hitintills har vi fått ett kvitto 

på att området är eftertraktat då uthyrningar i Mall of Scandinavia går bra. Många kontor vill flytta 

hit och bostadsförsäljningen har gått över förväntan.  

4.Utmaningar - relationsmässigt 

Varje utmaning under projektets gång har tilldelats en egen grupp med lämpliga personer som ska 

hitta en lösning. 

En utmaning har varit att ett bygge kräver stort utrymme. Ju mer exploaterat stadsdelen har blivit 

desto mindre plats att arbeta på.  

En annan utmaning är att man vill bli klar så snabbt som möjligt men att de verksamheter som redan 

är i drift måste även fungera och tas hänsyn till.  

Vissa gånger har det varit oklart vem som ska finansiera för vardera del av Arenastaden vilket lett till 

att vissa byggen har blivit försenade.  

5.  Undvika konflikter  

Det är viktigt att man träffas och diskuterar utmaningarna och eventuella problem. Vi har skapat 

forum för olika områden där man arbetar för att lösa specifika svårigheter.  

6. Samarbetet i en perfekt värld 

Det går aldrig att förutse hur ett stort projekt som Arenastaden kommer att fungera 

planeringsmässigt då utförandet av stadsdelen sträcker sig över en lång tidsperiod. Tillexempel ville 



 
 

man till en början bygga Mall of Scandinavia och Friends Arena samtidigt men på grund av en 

finanskris ville beställarna av Mall of Scandinavia invänta finansläget och fördröja byggstarten. 

I det stora hela har samarbetet fungerat optimalt. Vi har lärt oss utav egna erfarenheter och 

förbättrat samarbetet under projektets gång. 

7. Befintliga samhället runt omkring 

Vi tog stor hänsyn till de kringboende vid början av projektet. Idag skickas information ut till de 

boende runt omkring samt vid informationsmöten. Vi har sett en förändring av omgivningens åsikter 

kring Arenastaden. Till en början uppfattades området negativt pågrund av störande effekter som 

t.ex. bullerstörningar. Idag har de boende insett att värdet i området ökar när Arenastaden utvecklas. 

Vi arbetar även förebyggande för att undvika klagomål från omgivningen. 

 

8. Framtidssynpunkt 

Övertygelsen är stor över att stadsdelen kommer att fungera väldigt bra i framtiden. Vi tror att vi 

kommer att lyckas skapa en levande och omtalad stadsdel. Det är en unik stadsdel med ett enormt 

köpcentrum i mitten och en Arena tätt inpå. 



 
 

Bilaga 11  

Mail-intervju 9/4-2014 , Klas Holmgren,  

Chef för projekt och förädling, Fabege 
 
1. Visionen  
Det korta svaret är få till en levande stadsdel. Att få till en stadsdel som har liv, puls 24 h om dygnet. 
Att utveckla framtidens mötesplats för framtidens företag. 
 
2.  Planering för en god dialog 
Vi har redan idag ett samspel med olika aktörer inom området. Självfallet är Solna stad en av de 
viktigaste samarbetsparterna men även Unibail Rodamco, Choice hotel, Friends Arena, Jernhusen 
och övriga intressenter. Detta sker genom olika mötesforum och grupper som vi träffar i 
regelbundet. 
 
3. Samarbetsparters. fungerat? 
Se ovan. Samarbetet är nog som i de flesta ¨förhållanden¨ det går inte alltid spikrakt framåt.  
 
4. Utmaningar - relationsmässigt 
Att vi har väldigt olika inriktning på vilka mål vi vill uppnå. Fabege är kontorsinriktade, Unibail 
Rodamco är handelsaktörer, Solna stad ser efter att sina medborgare skall få ut så mycket som 
möjligt osv. Vi har alla lite olika målbilder vilket kan vara en utmaning att hitta rätt mål som vi alla 
kan arbeta mot. 
 
5. Undvika konflikter 
Genom att vara öppen och ärlig i sina intentioner och planer. Att driva en tes som övriga parter kan 
ha förståelse varför man gör, ger oss insikt och en acceptans för andra parters argument. 
 
6. Hur skulle samarbetet sett ut i en perfekt värld? 
Att alla vill bygga Fabegekontor :)  
Nej, svår fråga. Att vi alla i denna stadsdel har olika uppfattningar om vad vill uppnå ger också en 
spänst och mångfald till vad vi producerar. 
 
7. Befintliga samhället runtomkring 
Absolut, vi försöker verkligen integrera Arenastaden in i Solna.  
 
8. Framtidssynpunkt 
Med tanke på att jag varit med på denna resa under många år med att utveckla Arenastaden är mitt 
svar självklart super. Målet är Skandinaviens hetaste stadsdel.  



 
 

Bilaga 12  

Mail-intervju 9/4-2014, Niklas Skerfving, 

Senior Project Manager, Unibail Rodamco 
 

1. Visionen 

En levande stadsdel med blandning av handel, arrangemang, boende och arbetsplatser. Attraktivt för 

besökare utanför området. 

 

2.  Samarbetspartners. Fungerat?  

Solna Stad, Fabege, Peab Enterprenad, Peab Bostad, Råsta Projektutveckling (exploatör), Norrenergi, 

Choice Hotels, Friends Arena, Vattenfall mfl. Samarbetet har för det medta fungerat bra, mycket tack 

vare att samtliga inblandade varit inställda på att samverka och att det tidigt etablerades 

gemensamma forum för att diskutera frågor. Även en överenskommelse om att nyttja Peab som 

entreprenör i flertalet pågående projekt har underlättat. 

 

3. Utmaningar - relationsmässigt 

En svårighet är alltid att praktiskt hantera frågor där avtal inte är tydliga, särskilt vad avser kostnad. 

Det finns också utmaningar i ett delat ansvar för gemensamma funktioner. 

 

4.  Undvika konflikter 

Korta kommunikationsvägar, så att frågor kan redas ut innan de leder till konflikter. Öppenhet i 

dialog. 



 
 

Bilaga 13 

Mail-intervju 9/4-2014, Peter Walker,  

BAU Arkitekter 
 
1. Visionen 
Vår övergripande vision kan nog sägas vara att skapa en levande (24/7) evenemangsstad med egen, 
inre drivkraft – alltså något som växer och förändras med tid, behov och innevånarnas drömmar. Allt 
för många stadsdelar utvecklas som ”paket” som färdigställs och överges (i termer av utveckling och 
förändring) – vilket gör de statiska och lätt drabbade av slitage, åldrande befolkning och skiftande 
programmatiska behov (se miljonprogrammet t.ex). Skalan är större än vad vi är vana med i Sverige, 
mycket för att möta arenans och evenemangens tuffa miljöer och storhet. Vi har genom detaljplan 
och gestaltningsprogram velat säkra gatumiljöer med angränsande lokaler och entréer, utan ”döda” 
bottenvåningar i stadsdelens huvudstråk. Öppenheten för en vidareutveckling över tid och för 
stadsliv har krävt styrning av väsentliga funktioner och orsakssamband i kombination med flexibilitet 
beträffande gestaltning. En fungerande stad är inte främst en estetisk produkt. 
 
2. Vad tar ni hänsyn till när ni skapar en ny stadsdel? 
Vi tar hänsyn till social och ekonomisk hållbarhet genom flexibilitet och ovan nämnda orsakssamband 
– oftast kopplingar mellan stråk, funktioner, vyer och upplevelser som kan säkra flitigt nyttjande av 
stadsrummen och utvecklingspotential för dess fastigheter. Vi tar hänsyn till miljön beträffande 
möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt, likväl mikroklimatets effekter på stadsrummens kvaliteter 
(och därmed attraktionskraft). Genom tidig 3-D modellering och applikation av programvaror för att 
studera vind, solinstrålning och avskuggning kan vi ofta optimera byggnaders, byggnadsdelars eller 
platsers orientering för t.ex solinstrålning vid rätt tid på dygnet, undvikande av onödig värmelast eller 
energiproduktion med solceller mm. Vi måste alltid möta och ta hänsyn till en plats och ofta befintlig 
bebyggelse, infrastruktur och rörelsemönster. Det är oundvikligt också att ta hänsyn till kommuners 
och byggherrars ekonomiska förutsättningar för att utveckla en stadsdel. Möjligheter till rekreation 
och tillgängliga grönytor är viktigt för invånare och miljö (i Arenastaden har t.ex 
dagvattenproblematiken och markföroreningar krävt särskild uppmärksamhet). Att bidra till 
skapandet av en ny stadsdel kräver sammanvägning, prioritering och balanserad hänsyn till i 
huvudsak punkterna ovan. 
 
3. Planering för en god dialog 
Vet inte exakt hur jag ska tolka den här frågan, så ni får två svar. Avser ni inblandade byggherrar och 
kommunen så har vi inte något större inflytande över deras samarbete. Vad vi kan göra är att bistå 
med saklig och balanserad professionell rådgivning. Avser ni andra berörda parter (såsom SL, 
Vattenfall mm som är leverantörer av samhällstjänster t.ex) så kan vi hålla de väl informerade, bidra 
med att vara lyhörda för och försöka lösa deras problem. Detsamma gäller övriga konsulter – god och 
regelbunden information kombinerat med lyhördhet och kreativitet tenderar att bidra starkt till ett 
gott samarbetsklimat. 
 
4. Samarbetspartners. Fungerat?  
Vi har haft uppdrag att jobba med gestaltning av stadsplanen och infrastruktur genom Råsta 
Projektutveckling, plan och husgestaltning för Farao 18 åt Fabege och detsamma med Unibail-
Rodamco i Mall of Scandinavia. För närvarande har vi uppdrag åt PEAB med 
bygghandlingsprojektering för just Mall of Scandinavia. I uppdragen har vi samarbetat med andra 
konsulter (ELU på konstruktion infra, SWECO i plan och trafikfrågor, Ramböll i gatuprojektering, AJ 
Landskap, Tyrens i ljussättningsfrågor mfl.) Å Råstas och Unibail-Rodamcos vägar har vi bidragit till 



 
 

samarbete med andra byggherrar och Solna Kommun för att driva planen och lösa relaterade frågor. 
Som ni ser är det en mycket stor grupp som har varit involverad. Samarbetet har på många plan 
fungerat mycket väl, men affärsupplägget med flera inblandade byggherrar som ”förhandlar” innan 
projektets konturer satt sig har ibland varit svårbemästrat. 
 
5. Utmaningar - relationsmässigt? 
Se föregående fråga – just projektets storlek och diversitet under ”förhandlingsklimat” har varit 
utmanande och krävt objektivitet och professionell hantering. Vi har ofta befunnit oss i en situation 
där vi ”vet mer” än vad som medges i möten mellan parter, ofta har det handlat om saker som 
orsaker kostnader ingen av parterna vill ta på sig. Ett mindre problem relationsmässig kan ibland 
uppstå när flera arkitekter som företräder olika intressen driver sina egna frågor före samordning till 
en bra helhet. 
 
6. Undvika konflikter 
Det kan man inte. När flera intressen ska investera väldigt stora summor i projekt som är beroende 
av varandra kommer det att uppstå konflikter. Man kan lära sig hantera konflikter och minimera 
skadan genom att ha förutsättningarna för samarbetet utredda och väl definierade innan det 
påbörjas. 
 
7. Samarbetet i en perfekt värld 
Hatar att låta negativ men det finns ingen sådan och det är nog lika bra att acceptera det. Ett 
optimalt samarbete är kreativt och präglas av ömsesidig respekt och förståelse för varandras 
problemställningar. Målet är att vara produktiv och snabbt komma till lösningar som för projektet 
framåt. 
 
8. Hur har ni tagit hänsyn till det befintliga samhället runtomkring? 
En planprocess är till sin natur ett hänsynstagande till samhället och dess regler och värderingar. 
Genom samråd och utställning får berörda medborgare yttra sig om planerna och vid behov 
överklaga. Samhällets myndigheter hanteras genom remissförfarande. Utöver planprocessen har vi i 
vår planering och gestaltning velat skapa de bästa möjliga förutsättningar för ett levande samhälle. Vi 
har tittat noga på relationen höjd- och störningsmässigt till omgivande befintliga stadsdelar, och sett 
möjligheten att genom den nya stadsdelen länka en splittrad stad till gagn för invånare i t.ex Gamla 
Råsunda och särskilt Frösunda. 
 
9. Framtidssynpunkt 
Mycket väl. Arenastaden är och förblir något annat än den traditionella europeiska stenstad vi haft 
som mönster under senare år, och därmed ett komplent till denna. Här finns friheten att bygga lite 
högre, lite större, lite friare. Viktigt är ändå att grundläggande behov för ett trevligt och produktivt 
(och säkert/tryggt) liv för invånare och besökare har säkrats. De nya bostäder som byggs här har visat 
sig väldigt attraktiva på marknaden och säljer bättre än i många andra stadsdelar. Kontorslokaler är 
attraktiva och relativt lätta att hyra ut. Mixen av service, handel, arbetsplatser och bostäder (likväl 
spännande händelser) erbjuder den komplexitet och upplevelserikedom som en attraktiv stad 
behöver, om än i lite annorlunda gestaltning än vi är vana med. Detta vill jag mena bådar för en 
positiv framtid i Arenastaden. 



 
 

Bilaga 14 

Mail-intervju 23/4-2014,  

Sebastian Fredriksson  

Arbetsledare, Svevia 
 

1. Visionen: 

Då vi har en liten separat del som egentligen inte har något med själva stadsdelen, Arenastaden, så 

har vi ingen speciell vision angående området. 

 

2. Planering för en god dialog: 

Dialogen har förts med framförallt PEAB som har bjudit in till samordning mellan parterna i området, 

detta då de är den största parten. Vi visste inlednings att vi skulle behöva få till en bra dialog med 

PEAB för att det skulle fungera smidigt. 

3. Samarbetspartners. Fungerat?  

Vi har samarbete i stort sätt bara med PEAB. Det blir så när det är olika beställare mellan oss. Norra 

rampen är det Solna Stad som är beställare medans PEAB arbetar mot Råsta Projektutveckling som 

beställare. 

4. Utmaningar - Relationsmässigt: 

De största utmaningarna vi har haft är trafikmässiga, då vi har ett väldigt smalt arbetsområde att 

jobba på, samtidigt som trafik ska kunna passera. Inledningsvis ville PEAB att det skulle vara en in och 

en utfart förbi vår arbetsplats men efter ett tag och framför allt p.g.a. arbetsmiljömässiga problem 

blev det en signalreglerad in-/utfart (rödljus reglerad). Men det har fungerat väldigt bra mellan oss.  

5. Undvika konflikter: 

Dialog är det viktigaste, samt så öppna kort som möjligt. Ofta är det möjligt att lösa problem nere på 

arbetsplatsnivå emellan, men mellan beställarorganisationer kan problem uppstå. 

6. Samarbetet i en perfekt värld: 

En bättre samordnad trafikplan för hela Arenastaden. Nu har man istället byggt Friends Arena först, 

därefter infrastrukturen. Detta har inte varit den bästa lösningen, med många krångliga 

trafiklösningar. En stor del i det ligger på Solna Stads bord att välja ordning på exploateringen, men 

det är nog mycket ekonomiska incitament som ligger bakom att arenan blev klar först. 

7. Befintliga samhället runtomkring: 

Norra rampen ligger mellan Friends Arena och tågspåret, med minimal gångtrafik förbi. Vi försöker 

informera så gott vi kan till de som vill gå i området att de får använda en annan väg. Fordonstrafiken 

är i stort sätt endast byggtrafik. 

8. Framtidssynpunkt: 

När alla vägar är klara, och all byggproduktion är borta kommer det antagligen att bli väldigt bra i 

framtiden. 



 
 

Bilaga 15 

Mail-intervju 23/4-2014, Andreas Ivarsson, 

Marknadsområdeschef, Diligentia 

1.     Varför valde ni att använda BREEAM Communities i Masthusen? 
Vi skulle starta ett av de större stadsutvecklingsprojekten i Malmö och vi kände att vi behövde 
ett verktyg som hjälpte oss att navigera rätt och lyfta hållbarhetsfrågorna. Att det blev just 
Breeam var nog mest för det vid just det tillfället kändes som det mest heltäckande systemet. Vi 
tyckte då att Breeam behandlade flertalet frågor i stadsutvecklingsskedet dock var det väldigt 
anpassat till Engelska förhållanden vilket gjorde att vi fick la ner stort arbete på att anpassa det 
till Svenska förhållanden.  

2. Hur fungerade det?  
Sett utifrån vårt perspektiv med gott resultat dock är det en stor utmaning att ge sig in i det då 
det kräver mycket tid, kraft och resurser att driva igenom en certifiering. Det är en annan 
process nu när manualen är försvenskad och betydligt mer anpassad till Svenska förhållanden. 
Man ska värdera sin situation och ambition före man ger sig in i det och det är upp till varje 
byggherre att göra, jag ville inte ge någon rekommendation åt endera hållet. Men vi har lärt oss 
väldigt mycket under arbetet och det har absolut lyft fokus på hållbarhetsfrågorna inom oss på 
Diligentia.  
 
3. Fördelar? Nackdelar? Svårigheter? Komplikationer? 
Många utmaningar, komplext i och med att vi först ut så ”plogade” vi spåren vilket alltid är tufft 
och jobbigt men också lärorikt. Fördelen är att man tar ett samlat grepp om miljö och 
hållbarhetsfrågorna och man har ett tydligt och konkret verktyg att jobba efter samt att 
kommunicera vilket är en stor fördel. Svårigheterna är flera då det dels kräver stort 
engagemang, tid, resurser och ekonomi men vår samlade bedömning är att det har varit värt 
arbetet.  

 
4. Hur förbättrades samarbetet och kommunikationen mellan olika aktörer?   
Vi har sålt en hel del byggrätter inom området Masthusen och därmed fått nya grannar, lika 
tvingande som det varit att betala köpeskilling för byggrätterna lika tvingande har det varit att 
vara delaktig i arbetet med att certifiera området vilket vi nu är flera byggherrar som gör 
tillsammans. Allt har resulterat i ett hållbarhetsprogram som vi gemensamt arbetat fram.  

 
5. Vad önskade ni att uppnå med BREEAM Communities? Visionen?  
En blandad stad med fokus på kultur, grönska, aktiviteter, arkitektur och hållbara 
kommunikationer till och från området.  
 
6. Vad bidrar BREEAM C. till när det gäller stadsdelens funktion?   
Ett samlat grepp.  
 

7. Vad kan man lära sig utav Masthusen?  
Vi har genom vår Breeam C certifiering varit först ut utanför England vilket lärt oss mycket. Vår 
erfarenhet nu är väl att det gäller att lyfta helhetsgreppet tidigt i ett stadsutvecklingsprojekt.  
 



 
 

8. Utveckling och framtidssyn av BREEAM C?  

Nu ska allting arbetas efter vårt hållbarhetsprogram som är underskrivet av respektive regionchef 

bland oss byggherrar.  

 

 



 
 

Bilaga 16 

intervju 15/4-2014, Kristina Gabrielii, 

Hållbarhetschef, Peab 

1. Varför valde ni att använda BREEAM Communities i Varvstaden?  

Anledningen till att Varvstaden valde att använda sig av BC var för att en ny stadsdel skulle växa fram. 

Malmö stad är väldigt engagerad och involverad i stadsutveckling. De är även duktiga på att involvera 

omgivningen när de planerar inför en nya stadsdel. BC riktar sig främst för kommuner i och med att 

de har hand om detaljplaner i Sverige.  

2. Hur fungerade det?  

När Varvstaden började använda BC var det som ett experiment eftersom det inte ännu var utvecklat 

till svenska standarder. I Varvstaden användes certifieringssystemet efter en engelsk manual som 

ibland var svår att applicera till svenska standarder och var ibland svår att förstå.  

Peab har gjort organisationsändringar vilket lett till att olika personer fått ändrade ansvar vilket har 

påverkat utvecklingen av BC i Varvstaden. Slutligen har Varvstaden inte fullföljt certifieringen av BC.  

3. Vad finns det för fördelar?  

Stadsplanering kräver ett gott samarbete och BC är ett bra verktyg för att få alla att sträva efter ett 

gemensamt mål. BC bidrar även till att man ska få en helhetssyn och struktur på planeringsarbetet 

som krävs för att skapa en ny stadsdel. Detta uppnås genom att skapa dialogplaner.  

När en stadsdel certifierats efter BC har automatiskt vissa mål för en BREEAM certifiering redan 

uppnåtts. Användningen utav BC bidrar till en kvalitetssäkring av stadsdelen. 

BC leder till att stadsdelen får bättre sociala förhållanden och att stadsdelen anpassas för människan. 

BC tar hänsyn till det som händer mellan husen. Det blir en helhet av stadsdelen.  

4. Vad finns det för svårheter, komplikationer och nackdelar med BC? 

Det tillkommer merkostnader i början av planeringsarbetet då man utför workshops. Dessa 

workshops kan senare undgå eventuella ändringar då en grundlig planering har gjorts. Detta i sin tur 

medför kostnadsbesparingar i ett senare skede. 

Det är viktigt att alla som är med i planeringen av en ny stadsdel förstår vilka fördelar BC bidrar till 

samt att de inblandade har kunskap kring certifieringssystemet. Det som kan leda till en del 

komplikationer är just att vissa intressenter inte har kunskap och förståelse för BC. När man väljer att 

certifiera med BC så måste alla vara med på det.   

Att BC är väldigt nytt och ofta inte känt i byggbranschen har lett till att dess fördelar och 

affärsmöjligheter inte tagits i anspråk. Att använda BC kräver en kompetens och kunskap inom 

området och att man inte väljer systemet handlar ofta om rädslan för nya saker.   

5. Tror du att BC skulle ha lämpat sig för Arenastaden?  

Kristina Gabrielli hävdar att det hade varit lämpligt för Arenastaden att använda sig av BC om det 



 
 

hade varit anpassat för svenska standarder vid den tid då projektet startade. När BC blivit 

svenskanpassat kommer den att ha en klar och tydlig manual för planeringsprocessen.  

6. Hur tror du att BC kommer att fungera i framtiden? 

I framtiden tror Kristina Gabrielli att BC kommer att användas mer då det blivit anpassat efter 

svenska standarder. När man får in en vana och får mer kunskap om certifieringssystemet kommer 

det säkert att fungera och bidra till framgångsrika stadsdelar. Numera är det många aktörer som 

behöver samarbeta för att skapa en ny stadsdel. Arbetet är mer komplext och därför krävs det ett 

bra verktyg för att hantera detta.  



 
 

Bilaga 17 - Enkät till omgivningen (Kvinnor) 
 

Hur ser ni på att Arenastaden byggs? 

A) Mycket bra och trevligt 

B) Ingen åsikt 

C) Dålig ide 

 
Har ni tagit del av planeringen inför bygget av Arenastaden?  

A) Ja, jag har tagit del av planeringen och framfört det 

B) Ja, jag har tagit del av planeringen men inte framfört det 

C) Nej, jag har inte tagit del av planeringen 

  

Känner ni att ni kommer att få nytta av Arenastaden när den är färdigställd? 

A) Ja positivt 

B) Ingen påverkan 

C) Nej negativt 

18-30 år 30-50 år 50-70 år 70+ år 

7 16 6 1 

3 1 2 0 

3 5 6 2 

18-30 år 30-50 år 50-70 år 70+ år 

0 1 1 0 

1 8 4 1 

12 13 9 2 

18-30 år 30-50 år 50-70 år 70+ år 

7 15 7 1 

0 1 1 1 

6 6 6 1 



 
 

Bilaga 18 - Enkät till omgivningen (Män) 
 

Hur ser ni på att Arenastaden byggs? 

A) Mycket bra och trevligt 

B) Ingen åsikt 

C) Dålig ide 

 

Har ni tagit del av planeringen inför bygget av Arenastaden?  

A) Ja, jag har tagit del av planeringen och framfört det 

B) Ja, jag har tagit del av planering men har inte framfört det 

C) Nej har inte velat ta del i planeringen 

 

 Känner ni att ni kommer att få nytta av Arenastaden när den är färdigställd? 

A) Ja positivt 

B) Ingen påverkan 

C) Nej negativt 

18-30 år 30-50 år 50-70 år 70+ år 

12 16 10 0 

0 1 2 0 

2 5 5 1 

18-30 år 30-50 år 50-70 år 70+ år 

1 4 0 1 

2 4 6 0 

11 14 11 0 

18-30 år 30-50 år 50-70 år 70+ år 

12 19 10 0 

1 2 2 0 

1 1 5 1 



 
 

 


