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Stockholm

SICKLA UDDE-
SICKLA KAJ

Stockholm ligger vid Mälarens utlopp i Östersjön, omgärdad av en tät skärgård. Staden har en lång historia som 
såväl handels- som huvudstad. Ett av Stockholms största utbyggnadsområden under de senaste åren är Hammarby 
Sjöstad. Denna stadsdel gränsar direkt till Stockholms innerstad och består av ett 200 ha stort före detta hamn- 
och industriområden runt Hammarby Sjö.1 I Stockolms ansökan om Olympiska spelen år 2004 planerades här en 
OS-by, men dessa planer byttes ut efter avslag på ansökan. Istället började norra Hammarbyhamnen bebyggas 
med främst nya bostäder. Exploateringen fortsatte sedan tvärs över sjön på Sickla Udde och Sickla Kaj. De två 
områdena ingick i bomässan år 2002, BoStad02, och är tillsammans ca 6,5 ha stora. På Sickla Kaj och Sickla 
udde planeras det sammanlagt för ca 1 200 lägenheter. Bebyggelsen planeras sedan växa ut på båda sidor, 
österut mot Danvikstull och västerut mot Gullmarsplan.2 Hammarby Sjöstadsprojektet har sedan 1990-talet stått 
för hälften av Stockholms bostadsförsörjning, med 600- 700 nya lägenheter per år.3 

Hammarby Sjöstad

K1
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Projektets förutsättningar 

Fram till 1920-talet var Hammarby sjö en insjö, men i 
och med att Hammarbyleden, en ny farledsförbindelse 
mellan Saltsjön och Mälaren, byggdes 1917-1929 
sprängdes Danvikskanalen fram och stora delar av 
sjöbottnen fylldes igen. Detta möjliggjorde anläggandet 
av nya hamnar, kajer och industriområden kring sjön. 
Södra Hammarbyhamnens industriområde växte fram 
med bl a Lumafabriken. Fabriken fick en funktionalistisk 
utformning och det glasade tornet för lampprovning 
kom att bli ett välkänt riktmärke i staden. Samtidigt som 
Hammarbyleden byggdes skedde även utbyggnaden 
av Södertälje Kanal där den större delen av den 
tyngre sjöfarten till Mälaren gick, och pga detta fick 
Hammarbyleden inte den kommersiella betydelsen som 
staden hade hoppats på. Redan på 60-talet påbörjades 
därför avvecklingen av hamn- och industriområdet. 
Hammarbyleden dock trafikeras fortfarande idag av ca 30 
000 fritidsbåtar och ca 5 000 fartyg per år.3

Industriområdet på Södra Hammarbyhamnen 
genomgick under 1980-talet vissa förändringar. Många 
av de ursprungliga företagen ersattes av småskaliga 
tillverknings- och hantverksföretag och det fanns även 
planer på att bygga bostäder i området. Företagen fick 
rivningskontrakt och området blev nerslitet vilket ledde 
till ett dåligt rykte. I mitten av 1990-talet förbättrades 
detta rykte då Södra Hammarbyhamnen började rustas 

upp och industribyggnaderna integrerades med alltfler 
kontorshus. Idag är det främst företag inom media- och 
reklambranschen som finns i området. Sedan 1999, 
då förberedelserna för den nya bostadsbebyggelsen 
påbörjades, har de flesta industribyggnaderna rivits.3

Den sydöstra delen av Hammarby sjö, Lugnet och 
Sickla Udde, var i princip träskmarker innan det på 
1940-talet fylldes ut för att användas för hamn och 
industriverksamhet.4 Få verksamheter etablerade sig 
dock och området användes främst som soptipp. På 
tippmassorna började sedan en kåkstad växa fram och 
på 1940-talet hade området förvandlats till ett småskaligt 
arbetsområde. Pga ständiga rivningshot fick bebyggelsen 
en tillfällig karaktär. Rivningarna påbörjades dock inte 
förrän 1998, då Hammarby Sjöstad började byggas.2 
Infrastrukturen var en viktig förutsättning för projektet 
Hammarby Sjöstad. Efter fem års diskussioner med 
Nacka kommun klargjordes vissa frågor angående 
Sjöstadens infrastruktur i gränszonen mellan de båda 
kommunerna hösten 1995. Diskussionerna omfattade bl a 
Södra Länken och Tvärbanan, en spårväg som ska korsa 
området och sedan kopplas till både Saltsjöbanan och 
Slussen. Detta gjorde det sedan möjligt att påbörja arbetet 
med en ny fördjupad översiktsplan. Den fördjupade 
översiktsplanen omfattade Lugnetområdet och Södra 
Hammarbyhamnen.5

2 Bodén, Å. (red.), 2002
3 Larsson, B., 2001
4 http://www.stockholm.se. 5 oktober, 2002

5 Inghe, J., 23 oktober, 2002
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Sickla Udde - Sickla Kaj

Planprocess

I Norra Hammarbyhamnen fanns tidigt förslag på 
bostäder. Redan på 1960-talet presenterades ett 
översiktligt planprogram för Södermalm, där den centrala 
delen av Norra Hammarbyhamnen föreslogs nyttjas för 
bostäder. Planen genomfördes dock inte förrän 1981, då 
HSB byggde 600 lägenheter i fem slutna gårdskvarter, 
enligt tidens ideal.2

I början på 1990-talet inleds en ny fas i planeringen. I 
Södra Hammarbyhamnen hade en spontan omvandling 
av det gamla industriområdet påbörjats. Spekulanter 
ville utnyttja industriområdets flexibla detaljplaner till 
att bygga stora kontorshus. Stadsbyggnadskontoret 
lockas av möjligheten att ta ett stort och mer samlat 
grepp på en tänkbar stadsutbyggnad kring hela 
Hammarby Sjö. Som en början i processen myntades 
projektnamnet Hammarby Sjöstad, plangränserna 
drogs om, och Södra Hammarbyhamnen överfördes 
från Stadsbyggnadskontorets och Gatu- och 
fastighetskontorets ytterstadsavdelning till kontorens 
innerstadsavdelningar.2 Planeringsarbetets huvudidé var 
att visa på möjligheten att skapa en utvidgning av den 
centrala innerstaden i anslutning till vattnet, samtidigt 
som ett nerslitet industri- och hamnområde kunde 
förvandlas till en modern stadsdel.4 Många företag var 
dock tvungna att evakueras när omvandlingen av industri- 
och hamnområdet påbörjades. Staden målsättning var att 
så långt som möjligt bedriva frivillig evakuering, dvs att 
kompensera företagen genom ersättningslokaler eller 

ekonomiska ersättning. Områdets tidigare användning 
medförde att marken var förorenad. På t ex Sickla Udde 
gjordes därför omfattande saneringsåtgärder. Pga att 
de verksamheter som tidigare fanns i området var av 
en småskalig karaktär kunde inte verksamhetsutövarna 
betala saneringskostnaderna. Saneringen har därför 
betalats av markägarna, dvs Stockholms stad och 
Sickla Sjöstad AB.2 1991 utarbetades en fördjupad 
översiktsplan och med denna som grund upprättades 
under åren 1992-1996 tre detaljplaner för kvarteren på 
Norra Hammarbyhamnen. Planarbetet med Hammarby 
Sjöstad gick sedan in i ett helt nytt läge när Stockholm 
1996 beslöt sig för att söka Olympiska spelen 2004 
och att förlägga OS-byn i Hammarby Sjöstad. Det 
politiska intresset hade tidigare varit ganska ljumt och 
främst koncentrerat till bostadsbyggandet längs Norra 
Hammarbyhamnen. Nu var politikerna samspelta och 
det bildades en projektorganisation direkt underställd 
stadshusledningen vars syfte var att bygga upp hela 
projektets utformning och genomförande. Staden köpte 
dessutom in den del av Lugnetområdet som ägdes av 
Stockholm-Saltsjön AB tillsammans med JM, Skanska 
och HSB. I samband med OS-satsningen bestämdes också 
att projektet Hammarby Sjöstad skulle byggas som en av 
världens mest miljöanpassade stadsbyggnadsprojekt. 
Stockholm fick dock avslag på sin ansökan om ett OS 
och därför omarbetades översiktsplanen för området. 
Den nya planen godkändes 1998 och omfattar ett 
område på ca 200 ha runt Hammarby Sjö. Inom 
Södra Hammarbyhamnen bevaras enligt planen ca en 
tredjedel av området för industriverksamhet. Resterande 
mark nyttjas för nyexploatering. När området är 
helt utbyggt planeras området rymma ca 7-8000 nya 
lägenheter och ca 40 000 kvm verksamhetsyta. Hela 
projektet beräknas vara genomfört kring år 2012 och 
då planeras befolkningsmängden uppgå till 25 000 
invånare. Översiktsplanen över Hammarby Sjöstad är 
en vidareutveckling av innerstadens täta stadsstruktur. 

Stadsmässigheten har motiverats av de höga genom
förandeskostnaderna, det centrala vattenläget och en 
stor efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler. 
Projektets miljösatsning medförde ett värnande om 
områdets gröna kvalitéer, vilket har tillvaratagits till 
höga kostnader. Kring utformningen och bevarandet 
av Ekbacken på Sickla Udde var diskussionen het. Den 
tidigare markägaren skulle få betalt i relation till hur 
mycket bebyggelse detaljplanen kunde medge, vilket 
medförde att ägaren ville att större delen av parken skulle 
bebyggas. Efter ett fynd av en utrotningshotad läderbagge 
blev resultatet att detaljplanen över udden reviderades, så 
gott som alla ekar sparades. I samband med arbetet med 
planen, utvecklades också det nya miljöprogrammet med 
sin kretsloppsmodell.2

Inför bostadsutställningen BoStad02 gjordes detaljplaner 
över Sickla Udde, Sickla Kaj och Luma. Direkt efter 
upprättandet av den slutgiltiga översiktsplanen 1996 
påbörjades detaljplaneläggningen av Sickla Udde. 
Marken ägs av Stockholm-Saltsjö AB men förvärvas 
nu av staden tillsammans med JM, Skanska och HSB. 
Kvarteren markanvisades till Svenska Bostäder och 
Familjebostäder som byggde hyresrätter, de övrig 
bolagen byggde bostadsrätter. För utformningen av 
områdets tre nya broar genomfördes en internationell 
arkitekttävling där Allé- och Apatébroarna vann. 1998 
antogs detaljplanen för Sickla Udde och byggnationen av 
de ca 1200 lägenheterna påbörjades. De första husen stod 
färdiga hösten 2000 och sista inflyttningen beräknas ske 
år 2003. Ett år senare, 1999 lade Stadsbyggnadskontoret 
också fram planen för Sickla Kaj som omfattar ca 
1000 lägenheter, men när planen presenterades i 
Stadsbyggnadsnämnden blev det stopp. Den nya 
borgliga nämnden satte höga krav på stadsmässighet, 
urbanitet och stadsliv, vilket de ansåg att planen saknade. 
Planbestämmelser infördes för att t ex ge möjlighet för 
verksamheter att etablera sig i gatuplanet längs esplanaden 

2 Bodén, Å. (red.), 2002
4 http://www.stockholm.se. 5 oktober, 2002
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och även till viss mån längs kajen. Planen vann till sist 
laga kraft sommaren 2000. Saneringskostnaderna var 
för denna etapp hög varför stadens mark såldes ut för 
uppförande av framförallt bostadsrätter. Inför BoStad02 
upprättades även en detaljplan för att säkerställa 
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen kring 
Lumafabriken. Planen medgav dessutom rivningar av 
vissa senare gjorda tillbyggen och runt om anläggningen 
nyskapas en stadspark för området. För utformningen 
av parken genomförs parallella uppdrag och Tema 
arkitekters förslag bearbetas till genomförande.2

För byggnad av Sjöstadens infrastruktur har hittills 
två detaljplaner upprättats. Båda planerna har rymt 
stora utmaningar som gick ut på att i det första fallet 
stadsmiljöanpassa en ny motorväg, Södra Länken, i den 
andra en ny snabbspårvagn, Tvärbanan.5

Detaljplanerna kompletterades med ett kvalitetsprogram 
för att säkerställa kvaliteten på utformningen av den nya 
stadsdelen och reglera gestaltningen. Tanken var att de 

2 Bodén, Å. (red.), 2002 
5 Inghe, J., 23 oktober, 2002

olika delområdenas arkitekter, byggherrar och staden 
tillsammans skulle utveckla en gemensam ”grammatik” 
för det arkitektoniska uttrycket. Detta hjälper till att skapa 
en lämplig avvägning mellan samordning och variation. 
Resultatet blir en större arkitektoniskt och materialmässig 
samordning.5 På Sickla Udde innebär t ex regleringen att 
husen inom ett kvarter kan byggas av ett företag, men 
att de olika kvarteren ska ritas av olika arkitektkontor. 
Detta för att skapa variation inom området.3 Stockholms 
stad har dessutom utvecklat en slags tjecklista där minsta 
detalj kan kontrolleras i efterhand. Om t ex en byggherre 
inte utfört något som kvalitetsprogrammet utrycker kan 
denne alltså i efterhand bli skyldig att göra om arbetet. 
Staden har stått för sin del av den estetiska och tekniska 
utvecklingen i projektet genom att ge utformningen 
av Sjöstadens gator, broar, parker, detaljer mm en hög 
standard. Investeringskostnaderna blev därmed högre 
men de bättre materialen och den högre kvaliteten ger 
också lägre driftskostnader.5 

I Hammarby Sjöstad har sedan länge en stor del av 
exploateringsområdet ägts av staden. Detta har fått stor 
betydelse både för planeringen och för genomförandet. 
Markinnehavet har gett staden goda möjligheter att 
påverka planutformning, exploateringsgrad tidplan, 
upplåtelseformer, val av byggherrar och krav på den nya 
bebyggelsen mm. Genomförandet har sedan reglerats 
genom avtal mellan staden och övriga aktörer i området. 
I Stockholm har Gatu- och fastighetskontoret fattat 
beslut om en markanvisningspolicy, där stadens krav på 
byggherren anges samt vilka förutsättningar som gäller 
för markanvändningen. En av de viktigaste generella 
förutsättningarna i denna policy är den koppling som finns 
mellan upplåtelseform och markförvärv. Den innebär att 
den som bygger hyresrätter erbjuds en tomträttsupplåtelse, 
medan den som bygger bostadsrätter tvingast köpa 
marken till marknadspris. Tomträttsupplåtelsen innebär 
en kraftig subvention vilket ska gynna byggandet av 
hyresrätter.2 

3 Larsson, B., 2002
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Resultat

Planstruktur
Tanken med Hammarby Sjöstad är att stadsdelen ska 
utgöra en vidareutveckling av innerstadens väl formade 
offentliga rum, gator, och kvarter. Likaså har den centrala 
stadens blandade verksamhetsinnehåll eftersträvats. 
Planen består av en kvartersstruktur på ömse sidor om 
områdets huvudaxel, esplanaden. Kvartersmåtten är 
typiska för Stockholm; 18 meter breda gaturum och 
kvarter kring 70x100 meter. I Södra Hammarbyhamnen 
där terrängen är mer plan är stadsrummen istället 
rombiskt formade. Projektet är dock modernistiskt i den 
mening att öppenhet, utsikt, ljushet, vatten och grönska 
har fått prägla planmönstret. I Nordöst vid Lugnet där 
omgivningen utgör ovala berg formar sig en mjuk och 
bågformad stadsstruktur. Stadsdelens planform är väl 
anpassad till Stockholms traditionella form.2

Trafik
Centralt genom området skär den 37,5 meter breda 
esplanaden (se B3, B4), Hammarby och Lugnets Allé. Här 
har staden prövat nya principer för gatuutformningen där 
gång- och cykeltrafik, spårvagn, buss och biltrafik har 
samlats i ett enda gaturum. Spårvagnsstråket är samlat i 
mitten av gatan och är upphöjt ett trappsteg för att ”hindra” 
människor från att korsa det annat än vid markerade 
övergångsställen.5 Marken längs spårvagnsspåret är täckt 
av sedum vilket dels är ett vackert inslag i de hårdgjorda 
trafikytorna, dels minskar bullret från spårvagnarna. 
Dimensionerad hastighet på bilvägen är 30 km/h. Längs 
esplanaden byggs en serie nya offentliga stadsrum med 
olika funktioner. Kollektivtrafiken i området består 
av en färja som går mellan södra och norra sidan av 
Hammarbykanalen och en som går in till Nybrokajen. 

Stommen i kollektivtrafiknätet är tvärbanans spårtrafik 
mellan Gullmarsplan och Liljeholmen kompletterad med 
flera bussar. På sikt ska tvärbanan även kopplas samman 
med saltsjöbanan och spårnätet till Slussen. Längs med 
gatorna finns parkeringsplatser liksom under kvarteren. 
Gång- och cykelstråken är främst förlagda till esplanaden. 
Längs strandlinjen och kajerna samt i Lumaparken och 
Sickla Parks Ekbacke finns dock stråk för flanering och 
långsammare rörelse.2

I anslutning till varje kvarter finns små underjordiska 
parkeringsanläggningar som kompletteras med 
gatuparkering och en gemensam bilpool. Under har 
dessutom ett parkeringsgarage byggts som ska ersätta de 
befintliga markparkeringsplatserna.1

2 Bodén, Å. (red.), 2002 5 Inghe, J., 23 oktober, 2002 1 Pemer, M. & Styf, K., 2002 
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Sickla Udde - Sickla Kaj

2 Bodén, Å. (red.), 2002

Bebyggelse
I och med att detaljplanen för Sickla Udde var den första 
som projektorganisationen genomförde för den egentliga 
Sjöstaden fanns ett stort antal nya principfrågor att 
lösa. Exploateringsgraden blev densamma som tidigare 
etapper men kvarteren är mindre och bebyggelsen lägre 
och tätare. Den halvöppna kvartersmodellen (se B10) 
vidareutvecklades och kombinerades med friliggande 
”stadsvillor” (se B8, B22) längs strandlinjen. Bebyggelsen 
har en kulört fyravåningsbas på vilken ytterligare 1-2 vita 
indragna takvåningar uppförts (se B9). Utöver bostäder 
ska även stadsdelens två planerade skolor inrymmas i 
området. Längs med esplanaderna är bottenvåningarna 
inredda för verksamhetsändamål eller för temporära 
”bokaler” och radhus (se B4).2

På Sickla Kanal utgörs bebyggelsen längs med 
esplanaden och lokalgatorna av högre traditionella 
lamellhus. Husen längs esplanaden är byggda för att 
vara mångfunktionella, så de kan få olika användning när 
behoven skiftar. Utformningen är dessutom reglerad för 
att få ett annat uttryck än resterande bebyggelse, med t 
ex släta fasader utan utstickande balkonger (se B3), vilket 
markerar stadsmässigheten längs stråket. Kvarteren 
är öppna dels mot parkstråket, och delvis mot Sickla 
Kanal, södersolen och Hammarby Allé. Korsningen 
mellan Lugnets och Hammarby Allé ska fungera som 
en centrumpunkt i esplanaden och har därför utformats 
som en övertäckande men öppen galleria.2 Planen över 
området fick dock revideras något och de tidigare öppna 
ljusslitsarna ersattes av slutna glas- och balkongpartier 
samtidigt som byggnadernas övre våningar byggdes 

B9 B10 B11

5 Inghe, J., 23 oktober, 2002

samman. Resultatet blev högre stadsmässighet pga 
de mer slutna fasaderna samtidigt som ljus släpps in 
genom ”urbana fönster” till bakomliggande gårdar. Nya 
friliggande verksamhetslokaler tillfördes också längs 
Sickla Kanal efter förebild från H99.5

Utemiljö
I Hammarby Sjöstad har temat varit att följa det typiskt 
Stockholmska planmönstret med utblickar mot gröna 
eller blåa monument istället för monumentala byggnader. 
Parkerna är därför placerade på strategiska platser där 
den trädplanterade esplanaden kopplar samman dem i 
enighet med Lindhagens plan för Stockholms innerstad. 
Dessa kopplingar kan fungera både som gångstråk 
för människor men även som spridningskorridorer för 
växter och djur. För att parkerna ska få kontakt med de 
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2 Bodén, Å. (red.), 2002

B12 B13 B14 B15 B16 B17

B18

B19 B20

B21

Upplevt kajrum 1:1000

omkringliggande grönområdena Nackareservatet och 
Årstaskogen har ”ekodukter” (planterade viadukter) 
byggts som överbryggar Södra Länken. Gemensamt 
för parkerna är två teman där det första och främsta 
är närheten till vatten. Längsmed Sjöstadens centrum, 
Hammarby Sjö, finns därför parker, stråk och kajer av 
olika karaktär. Storskaliga längs Hammarbyleden, intima 
och småskaliga längs Sickla Kanal. Längs stranden på 
Sickla Udde är vattenlinjen ”naturligt” diffus med ett 
lummigt promenadstråk genom vassen på bryggor (se B19, 
B23) likt en labyrint. Längsmed Sickla Kaj är istället kajen 
hårdgjord med trädplanteringar och med ett nersänkt 
träparti för angöring med båt (se B12). På den norra sidan 
av Hammarby Sjö är kajen hög och mer stadsmässig med 
stenlagda ytor och trappor ner mot vattnet. Parallellt 
med Sickla Kanal leder ett inre parkstråk, som kallas 
Sjöstadsparterren och innehåller en ny dagvattenkanal.2 
Det andra temat för områdets parker är bevarandet av 
befintlig naturmark och grönytor. Centralt på Sickla 
Udde har ekbacken därför bevarats med ekar som är flera 

hundra år gamla (se B17, B18). Sumpbjörkskogen på Sickla 
Udde längs den knotiga strandlinjen har delvis bevarats. 
Det kraftiga saneringsarbetet medförde att vissa träd 
blev fällda.6 Skillnaderna mellan privat och offentligt 
är i området inte riktigt lika tydlig som i Stockholms 
innerstad. Många gårdar är slutna på flera sidor, och 
upplevs pga sin ordande karaktär inte så personliga (se 
B15). Stora delar av gårdarna är hårdgjorda vilket ger en 
ganska stram karaktär (se B10, B16).

Service och verksamheter
Kommersiella lokaler har föreskrivits i husens 
bottenvåningar längsmed huvudgator och i andra lägen, 
där tillgängligheten för fordon är god. Tanken är att det 
är främst längs esplanaden och i kajernas ”bokaler” 
som områdets service och verksamheter ska förläggas. 
Trots litet kundunderlag än så länge finns bl a butiker 
för blommor, tobak, video och spel samt verksamheter 
som kemtvätt, skrädderi och frisör. Till årskiftet planeras 
även en livsmedelsaffär i korsningen mellan Lugnets 

och Hammarby Allé. Den sociala servicen är dock 
knapphändig. I området får t ex 300 barn trängas på en 
yta byggd för 80. I området finns en friskola men de är 
tills vidare inhysta i tillfälliga paviljonger. På sikt ska 
dock Medborgarskolan flytta sin kulturinriktade del för 
barn mellan 9 och 16 år till området. Problemet med 
den sociala servicen kan dels bero på det extremt höga 
markpriset, men även dels på att den borgliga majoriteten 
inte haft ambitionen att bygga några nya kommunala 
anläggningar. När marknaden får styra etablering av 
service och annan verksamhet kan det dröja innan 
området får den typ av utbud som behövs i området.2 

6 Kornstad, S., 23 oktober, 2002
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Vidare utveckling
För kommande etapputbyggnader av Hammarby Sjöstad 
planeras t ex ett bostadsområde längs Sickla Kanals 
inre delar, med 260 nya lägenheter. Vidare planeras 
ett kontors- och bostadsområde längs Södra Länken, 
söder om Sickla Kanal. I Hammarbyhamnens inre delar 
planeras bostäder, studentbostäder och en skola. Längre 
västerut planeras även bostäder, kontor och verksamheter 
med mycket hög exploatering.2 

Planeringen och byggandet av Hammarby Sjöstad har 
nu pågått i tolv år. Trots detta återstår nu den svåraste 
men kanske också den viktigaste delen av projektet. 
Utbyggnaden av Lugnet, Henriksdalshamnen och 
Danvikstull som utgör till ytan ca en tredjedel av 
Sjöstaden. Denna del är viktig då det ger Sjöstaden en 
direktkoppling till innerstaden och därmed en förutsättning 
för en eftersträvad stadsmässighet med avseende på 

2 Bodén, Å. (red.), 2002

B22 B23

innehåll och funktion. Projekt som är viktiga för denna 
utbyggnad är t ex byggandet av spårvägen till Slussen, 
omläggningen av Värmdöleden till en ny tunnel genom 
Henriksdalsberget och mötet med Nacka. Stockholms, 
Nackas och SL:s planerare kom överens våren 2002 om 
utformningen, kostnaderna och genomförandet av dessa 
anläggningar. Tvärbanan planeras kunna öppnas till 
Slussen kring år 2008 och hela Sjöstaden vara utbyggd 
kring år 2012.2
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Kommentarer

- Hammarby Sjöstad är planerade i ett 
sammanhang och känns därför som en 
hel stadsdel. Planen är en fortsättning på 
Södermalms bebyggelsestruktur. Bebyggelsens 
möte med vattnet skiljer sig dock från 
Stockholms klassiska vattenfront där stängda 
fasader bildar en gräns, som t ex Strandvägen.  
Området är ej helt förankrat till staden pga 
omgivande industrilandskap. Sol och utsikt har 
istället fått styra bebyggelsestrukturen vilket ger 
lägenheterna och gårdarna goda förhållanden. 

- På Sickla Kaj och Sickla Udde har bebyggelsen 
längs huvudstråken reglerats på ett samlat sätt 
vilket gör att den lätt känns igen. Materialvalet är 
enhetligt men bebyggelsen känns ändå varierad 
p g a olika byggherrar/arkitekter. Negativt är 
dock att variationen endast är mellan och inte 
inom kvarteren. Särskilt de friliggande husen 
vid vattnet blir något enformiga då arkitekter 
ritat två nästan likadana hus i samma kvarter 
bredvid varandra. Fasadfärgerna varierar men 
är ändå konsekvent upprepade. De friliggande 
husen vid strandlinjen på Sickla Udde har t ex 
ljusa nyanser medan bakomliggande kvarter 
har getts starkare kulörer, med ljusa kulörer inåt 
gårdarna. Färgerna är typiska för Stockholm, 
men p g a fasadernas släta yta blir inte uttrycket 
det samma som hos de gamla innerstadshusen. 
De mustiga ockrafärgerna blir mer levande på 
innerstadens ojämna och grova fasader. 

- Intentionen att skapa olika upplåtelseformer i 
området genom att subventionera markköp för 
allmännyttan är positivt. Att de hyreslägenheter 

som finns är dyra är dock något som kan 
kritiseras. Trots subventioner är andelen 
bostadsrätter något hög, vilket inte är bra för 
områdets befolkningssammansättning. Risk 
finns att området blir en “gräddhylla” där endast 
en typ av människor kan bosätta sig. Det ska 
ändå nämnas att många barnfamiljer trots detta 
flyttat in. 

- Områdets miljöinriktning är en god tanke, men 
tyvärr ställdes inga direkta krav på byggherrarna, 
vilket resulterade i att många av de goda idéerna 
rationaliserades bort. Istället satsades mycket på 
lägenheternas tillgänglighet för handikappade. 
Resultatet har dock blivit att många boende 
som egentligen sökte lite mer spektakulära 
lägenheter med speciella planlösningar fick nöja 
sig med en ganska alldaglig lägenhet pga alla 
krav på tillgänglighet. 

- Den övergripande trafikstrukturen är logisk 
och det är lätt att skilja på huvudgator och 
lokalgator. Esplanadsystemet är effektivt och 
demokratiskt uppbyggt, där alla trafikanter 
färdas på lika villkor. Parkering längs gatorna 
och i små parkeringsgarage medför att området 
känns stadsmässigt i den här bemärkelsen. 
Kollektivtrafiken i området är väl utbyggd 
redan vid inflyttning, med spårvagn, buss 
och båt, och blir ännu bättre när spårlinjen 
kopplas till det övriga nätet via slussen. Att 
antalet parkeringsplatser är något knapphändigt 
gör därför inte så mycket, och kommer 
bilpoolsystemet att fungera finns det ännu större 
anledning att vara nöjd med tillgängligheten .

- De offentliga utemiljöerna är mycket påkostade 
och samordningen är god. Det är bra att 
kommunen går i täten och visar andra investerare 
att det lönar sig att satsa på kvalitet och 
samordning. Men pga den starka samordningen 
känns innergårdarna något för ordnade. Det finns 
inget utrymme för mer individuell variation på 
gårdsmarken. Strandlinjen längs Sickla Kaj och 
Sickla Udde har behandlats på olika sätt, vilket 
är en god idé för att upprätthålla variation och 
tydliggöra de olika områdenas karaktärer. 

- Med tanke på stadsdelens karaktär och 
lokalisering är det en god tanke att fördela 
handel och verksamheter till de välbesökta 
esplanaderna och kajerna. Det är synd att den 
sociala servicen inte kommit igång redan när 
de första delarna byggdes. Eftersom Stockholm 
under processen och utbyggnaden var borgerligt 
styrt fanns det inget intresse för kommunala 
investeringar i området. De boende måste 
därför förlita sig på att privata anläggningar 
lokaliserar sig till platsen. När denna fråga blir 
styrd av marknaden blir resultatet att ingen 
vill investera förrän fullt underlag finns, vilket 
betyder att de som flyttar in först i området får 
vara utan närliggande social service. Området är 
byggt som mångfunktionellt men är fortfarande 
monofunktionellt. Men det tar tid att bygga stad 
så om ett par år är förmodligen området mer 
integrerat. 
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