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studie 
I kapitlet studeras bebyggelse-
området Hammarby Sjöstad. 

Syftet är att erfarenheterna 
från analysen används i 
utformning av planen för 

Lövholmen. Studieobjektet 
beskrivs och analyseras 

utifrån de tre begreppen, 
form, fl öde och funktion. 

Hammarby Sjöstad valdes på 
grund av att området hade 

liknande förutsättningar som 
Lövholmen har, det är ett före 
detta industriområde som har 
ett vatten- och naturnära läge 

strax intill innerstaden. 
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HAMMARBY SJÖSTAD I KORTHET
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30 000 personer bo och arbeta inom området35.  

Hammarby sjöstad sett från väster. B5
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Form
I planeringen av stadsdelen har det funnits en tydlig vision att skapa 
stadsmässighet, urbanitet och stadsliv. Rent formmässigt har det 
lyckats mycket bra. Den traditionella stadens strukturella uppbygg-
nad med väl formade offentliga rum, gator och kvarter utgör före-
bild. Detta har kombinerats med de funktionalistiska förebilderna 
öppenhet, ljus och grönska. 

Skilda uttryck inom området
Det fi nns en skillnad i arkitektur och gestaltning mellan olika områden 
i sjöstaden. Sickla udde, som byggdes ut först, har en mer traditionell 
planstruktur och arkitektur än de nyare utbyggnadsområdena. I de 
senare projekten har fl er byggherrar anlitats och därmed har olika 
arkitektkontor satt sin prägel. Dessutom blir planerna allt mer djärva 
och det strikta uttrycket frångås allt mer i de senare planerade 
områdena. Bebyggelsen bryter mot det traditionellt regelbundna 
och därmed ökar planens rumsliga variation med exempelvis smala 
gränder och öppna eller överbyggda entrégårdar. 

En avläsbar planstruktur
Målsättningen i planarbetet har varit att bebyggelsen både ska ha 
en sammanhållen karaktär och en klar avläsbar identitet. En 2,5 
km lång esplanad löper genom sjöstaden. Från esplanaden utgår ett 
rutnätssystem med gator som sträcker mot naturelementen grönska 
och vatten. Elementen kan därmed upplevas från långt håll, vilket 
överensstämmer med Stockholms traditionella planmönster där 
vatten eller grönska ofta utgör utblickar istället för monumentala 
byggnader. 

Esplanaden har ofta ett stadsmässigt formuttryck. Det täta gaturummet 
med de höga byggnaderna på sju våningar formar ett rumsskapande 
element. Gatan kantas av en trädallé och spårvägen har sin sträckning 
utmed esplanaden. Dessutom fi nns skyltfönster i alla bottenvåningar. 
Längs esplanaden fi nns fl era offentliga stadsrum med skilda 
funktioner och karaktär. Bebyggelsen som inte ligger i anslutning 
till esplanaden liknar mer ett bostadsområde. Planstrukturen är 
öppnare och verksamhetslokalerna i bottenvåningarna har ersatts av 
uteplatser för de boende. 

Olika typer av vattenfronter
Mötet mellan land och vatten ges skilda uttryck, vissa vattenfronter 
har hårda stenlagda kajer och andra mjuka naturstränder och trä-
bryggor. Det ger ett varierat intryck som skapar olika karaktärer.
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Flöde
Hierarki i gatustrukturen
Esplanaden utgör stommen i gatustrukturen. Hit centreras fl ödet av 
bil-, buss-, spårvagn, gång- och cykeltrafi k. Tvärbanan löper i espla-
nadens mitt i egen körbana vilket gör att ingen hänsyn behöver tas 
till övrig trafi k. 

Frågan är om esplanaden kommer att kunna svara upp mot 
benämningen esplanad. En stor del av den tänkta genomfartstrafi ken 
väljer istället Södra Länken och Hammarbys Fabriksväg. Orsaken 
är troligen en sträng hastighetsbegränsningen och att esplanadens 
uppfattas som svårpasserad med dess slingriga vägdragning. 
Eftersom fl ödet centrerats till ett huvudstråk rör sig människor endast 
i bostadsområdena till och från bostaden. Positivt är dock att det fi nns 
en tydlig gräns mellan privata och offentliga rum. Bostadsgårdarna 
upplevs skyddade och trygga eftersom de är upphöjda eller har en 
byggnad som gränsar av mot gatan. 

Det fi nns inga återvändsgränder eller planskilda korsningar i 
området. Istället ingår både den befi ntliga industribebyggelsen och 
den nybyggda bebyggelsen i en rutnätsstruktur. Vattnet gör dock att 
naturliga återvändsgränder skapas, vilket begränsar fl ödet till och 
inom stadsdelen. 

Stor satsning på kollektivtrafi k
Stora satsningar har gjorts på kollektivtrafi ken. Tvärbanan utgör 
stommen i kollektivtrafi knätet med fyra hållplatser i sjöstaden, 
varav en utgör ändhållplats. Tvärbanan har en radiell förbindelse 
med Stockholms södra närförorter. Det fi nns långt gångna planer 
på att utvidga tvärbanans sträckning. I öster är avsikten att den ska 
förlängas till Slussen och sammankopplas med Saltsjöbanan och i 
väster förlängas till Kista.  Busstrafi ken från sjöstaden går till Stock-
holms innerstad. Dessutom förbinds Hammarby Sjöstad och Söder-
malm med en färjelinje. Parkeringsmöjligheterna är begränsade till 
endast en plats per vartannat hushåll. Ett kompletterande färdsätt är 
bilpoolen med bilar placerade i bostadskvarteren.

Kollektivtrafi ken har en låg belastning större delen av dygnet och det 
är krångligt att ta sig in till centrum. Den planerade förlängningen 
av tvärbanan till Slussen skulle vara mycket positiv för stadsdelen 
och dess fl öde. En gång- och cykelbro över Hammarby kanal hade 
givit ännu bättre förutsättningar för en integrering med innerstaden. 
Visionen med Hammarby sjöstad har ju varit att staden ska växa 
vidare utanför tullarna. 

De offentliga mötesplatserna
Det kan vara svårt att skapa naturliga mötesplatser i en nybyggd 
stadsdel. I sjöstaden har istället mer fl ytande och föränderligt mötes-
rum skapats i rekreationsområden. Promenadstråken ligger i anslut-
ning till vattnet och grönska. Gårdar, parker, kajer och stränder med 
olika karaktär kopplas samman till ett system där en rumslig hierarki 
av privata och offentliga stadsrum skapas. En viktig del i planeringen 
av rörelsen i stadsdelen har varit att tydliggöra gränsen mellan det 
privata och offentliga rummet. Ett långt parkstråk förbinder Luma-
parken i väster med Nackareservatet i öster. 
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Funktion
Planen föreskriver verksamheter
I strävan att skapa stadsmässighet, urbanitet och stadsliv är en av 
förutsättningarna att åstadkomma en funktionsblandning. Ett medel 
för detta har varit att i planbestämmelserna föreskriva verksamhets-
lokaler i alla bottenvåningar utmed Sjöstadens esplanad och i andra 
strategiska lägen. Även längs kajplanet fi nns mindre friliggande 
verksamhetslokaler. Staden har infl ytande över planeringen genom 
exploateringsavtal och detaljplaner som anger var handel och verk-
samheter får lokaliseras. Staden rår dock i praktiken endast över 
social service och kommunala bolag. Etablering av privat service 
kommer till på marknadens villkor. 

Service
Den kommersiella servicen är koncentrerad till platser med en högre 
genomströmning i syfte att få ett tillräckligt kundunderlag och en 
långsiktig överlevnad. Bottenvåningarna utefter Hammarby allé är 
utformade för att kunna rymma butiker med andra verksamheter. 
Idag står dock fl era lokaler tomma. De många närliggande centrum- 
och stormarknadsområdena, till exempel Globen, Sickla stormarknad 
och Nacka Forum, påverkar givetvis serviceutbudets omfattning i 
negativ mening.

Under de första utbyggnadsåren har även den kommunala service 
varit dålig. Utbudet av exempelvis skolor, förskolor, vårdcentral och 
idrottsanläggningar har inte varit otillräckligt. Ju större befolkningen 
blir desto mer kommunala service tillkommer dock.

Integrering
Funktionsintegreringen av verksamheter och bostäder i Hammarby 
Sjöstad har tyvärr bara skett på stadsdelsnivå. Verksamheterna är 
lokaliserade för sig i söder och bostäderna för sig i den norra delen. Den 
eftersträvansvärda samutnyttjningen av service har därför inte blivit 
särskilt stor och inte heller kommer människor att vistas i områdena 
under en större del av dygnet. Blandningen kommer troligtvis endast 
att vara märkbar där verksamhetsområden möter bostadsområden. 
Bostadsbebyggelsen som ligger en bit bort från verksamheterna 
kommer att förbli funktionsuppdelade bostadsområden, om än 
tilltalande och trivsamma sådana. Bostadsområdena är folktomma 
under dagen och verksamhetsområdena under kvällen.

Fördelarna med funktionsuppdelningen i sjöstaden är att verksam-
heterna inte ges stränga restriktioner och att bostadsområdena inte 
störs av verksamheten.

Refl ektion
Studien kan sammanfattas med att en stadsmässig bild av staden 
inte är särskilt svår att skapa. Problemet ligger istället i att befolka 
området och skapa en funktionsblandning av verksamheter och 
bostäd vilket i sin tur skapar underlag för service.
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lövholmen


