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Förord
Denna skrift är ett examensarbete på D-nivå, 20 poäng, som skrivits vid institutionen 
för Fysisk Planering. Jag har valt att i mitt examensarbete göra ett stadsbyggnadsprojekt 
på en översiktlig nivå. Därmed nns det kopplingar till både regional planering och 
stadsbyggnad på en mer detaljerad skala. Jag är medveten om att ämnesvalet är i det 
största laget och arbetets syfte har därför varit att fokusera på väsentliga principer för 
utvecklingen. 

Examensarbetet har utförts på White Arkitekter i Stockholm under vårterminen 2003. 
Jag vill tacka Owe Swanson och alla på White som har hjälpt mig med diskussion, 
synpunkter och datafrågor. Varmt tack till min handledare Gösta Blücher, som har väglett 
mig fram genom arbetet, till min opponent Johan Altenius samt till alla på Stockholm 
Stads förvaltningar som svarat på frågor. 

Det har känts en aning märkligt att skriva om Stockholms expansion i en tid av lågkon-
junktur och stagnation. Utgångspunkten för arbetet är dock ett längre tidsperspektiv, där 
Stockholm expanderar enligt antaganden i regional planering. Valet av examensarbetets 
inriktning föll sig naturligt, då jag själv bor i en 60-talsförort och har haft tid och 
anledning att fundera en hel del över dess uppbyggnad och möjligheter att utvecklas.  

Stockholm augusti 2003-08-20

Soe Loftenius
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Stockholms stad förväntas fram till 2030 öka sin befolkningsmängd 
med 150 000 nya invånare. Därmed uppkommer behov av att också 
grannskapsförorterna expanderar. Kan en relativt kraftig expansion 
ske i dessa förorter och hur bör i så fall dess struktur och form 
att förändras? 

Förortsutbyggnaden i Stockholm skedde i en expansiv tid, då det 
fanns en stark misstro mot staden som fenomen. Grannskapsföror-
terna, uppförda från 1940-talet till mitten av 60-talet, planerades 
efter ett lantligt ideal, med naturen som övergripande system där 
människans behov av vila skulle tillgodoses. Förorten indelades i 
separerade grannskapsenheter, där en stark gemenskap förväntades 
uppstå. Grannskapet kom dock aldrig att få den starka betydelsen, 
då rörligheten i staden och samhället ökade och det sociala nätverket 
spreds över ett större geografiskt område. Med en därtill ökad boen-
destandard tappade förorten den planerade befolkningsmängden, 
vilket ledde till att serviceutbudet minskade. Med de senaste årens 
fokusering på innerstaden har förorterna fått utstå kritik, för sin 
brist på genomströmning och aktiviteter, otrygga miljöer och långa 
avstånd. Studier har dock visat att dessa boendemiljöer av de boende 
i många fall uppfattas som kvalitativa, med en stor tillgång till 
grönska och bra planerade lägenheter.   

Hökarängen stod klart i början av 50-talet och Rågsved ett decen-
nium senare. Dessa förorter är båda belägna i Söderort och har 
en liknande funktion, huvudsakligen som boendeorter. Tunnelbanan 
utgör den starkaste strukturella kopplingen, medan gator och gång-
vägar till angränsande områden är relativt få och oattraktiva. Grann-
skapsidéerna är väl synliga i Hökarängen, medan bebyggelsen i Råg-
sved orienterats efter landskapets formationer och ”det upplösta 
rummets principer”. 

Grannskapsförorternas perifera struktur är i stort oförändrad sedan 
dess tillkomst, trots att regionen och samhället utvecklats relativt 
kraftigt. Med en fortsatt expansion av Stockholm, kan grannskaps-
förorterna förväntas få ett allt mer centralt läge i regionen, även 
om de inte kommer spela någon huvudroll i den. Den nuvarande 
strukturen med separerade enheter bedömer jag även i framtiden 
vara en hållbar uppbyggnad, med hänsyn till rekreationsmöjligheter, 
förorternas identitet och den tydliga kopplingen till kollektivtrafik. 
Därför bör inte grannskapsförorterna byggas samman. Förorterna 
bör dock få ett starkare samband till varandra, med fler förbindelser 
och en attraktivare utformning av dessa. 

Ny bebyggelse bör koncentreras till förortens viktigaste stråk som 
löper genom den. Bebyggelse kring detta stråk/band bör få en 
urban struktur, med tydliga offentliga rum och med en blandning av 
funktioner dit verksamheter och besöksfunktioner lokaliseras. Vissa 
av grönytorna kring detta ”centrala band” tas därmed i anspråk för 
ny bebyggelse. Grönskan kvarstår emellertid som ett viktigt element 
även i de centrala delarna av förorten, då b l a en centralt belägen 
park bör anläggas, där grönskan antar en mer definierad och förädlad 
form jämfört med de befintliga park- och naturområdena. Denna 
park kompletterar förortscentrat som ett tydligt offentligt rum. Vid 
förändringar och uppförande av ny bebyggelse i mer perifera lägen 
av förorten, bör grannskapsenheternas struktur respekteras. Inner-
stadens kvarterstypologi bör inte uppföras i grannskapsförorten. 
Istället bör solitärer placeras i system, med tydliga relationer till var-
andra och med relativt starka gränser mellan offentliga och privata 
zoner. Bebyggelsen bör ha en tydlig kontinuitet men också erbjuda 
rumsliga variationer. 

Förslagen innebär att invånarantalet i Hökarängen kan öka med 25 
% och i Rågsved med 35 %. Med föreslagen utveckling skulle föror-
tens karaktär delvis förändras, men grannskapsförortens befintliga 
kvalitéer kvarstår, då ett mindre antal kompletteringar sker i de mer 
perifera delarna. Grannskapsenheterna får dock genom förtätningar 
kring de centrala banden bättre och tryggare samband till centrum. 
Förslagets konsekvenser från ett större perspektiv innebär att staden 
än mer ”byggs inåt”, att ny bebyggelse får en tydlig koppling till 
kollektivtrafiken och att grannskapsförorten kompletteras med fler 
verksamheter och ett ökat antal invånare.  
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Del 1  Bakgrund8

Bakgrund1
I bakgrunden presenteras examensarbetets problem-
formulering, syfte, avgränsning och rapportens struktur.

Grannskapsförorter i Stockholm. Förorterna Hökarängen 
och Rågsved är belägna i Söderort. 

PROBLEMFORMULERING
Utifrån prognosen i RUFS, Regional Utvecklingsplan för Stockholms 
län 2002, förväntas befolkningen i Stockholms stad öka med 150 
000 människor fram till 2030. Stockholms stad kommer då att ha 
en befolkning på 900 000 invånare. Detta utgör en total ökning av 
befolkningsmängden med 20 %, jämfört med invånarantalet 2003. 
Stockholm har i det halvcentrala bandet en karakteristisk stads-
struktur med separerade förorter centrerade kring tunnelbanesta-
tioner. Dessa så kallade grannskapsförorter tillkom från slutet av 
1940-talet och framåt. Utgångspunkten för examensarbetet är att 
undersöka om dessa förorter kan expandera relativt kraftigt för att 
möta Stockholms expansionsbehov.

Grannskapsförorterna planerades utifrån andra ideal och en annan 
samhällssituation jämfört med dagens. Vid en översyn av förorten är 
det viktigt att belysa dess ursprungliga idéer. Har  förorten fungerat 
enligt de ursprungliga intentionerna? Är dagens behov annorlunda 
jämfört med gårdagens? 

Den avgörande frågeställningen är hur ny bebyggelse kan tillföras 
till denna typ av bebyggelsestruktur? Bör och kan den nya bebyg-
gelsen integreras, adderas eller ersätta vissa delar av den nuvarande 
strukturen? Hur förhåller man sig till förortens gränser och var finns 
begränsningen för andel grön och bebyggd mark i dessa områden? 
Dessa frågeställningar sätts i fokus vid studierna av två förorter; 
Hökarängen och Rågsved, belägna i södra delen av Stockholms stad. 
Genom att studera och jämföra två olika förorter kan en bedömning 
göras av expansionens storlek, samt om det finns gemensamma 
lösningar för utvecklingen av dessa förorter. 

SYFTE
Syftet med examensarbetet är att:
- i en litteraturstudie översiktligt beskriva pågående regional plane-

ring och Stockholms expansionsmöjligheter, samt ge en översikt 
över grannskapsförortens uppkomst, brister och kvalitéer.

- analysera grannskapsförorterna Hökarängen och Rågsved för att 
bedöma och jämföra huruvida  dessa kan expandera med ett ökat 
invånarantal med 20-40 %.      

- Utifrån analysen ge förslag till en översiktlig struktur för dessa 
förorter.

AVGRÄNSNING
Tematiskt är arbetet begränsat till att behandla de förorter i Stock-
holms stad som planerades utifrån grannskapsidéen från slutet av 
40-talet fram till början av 60-talet. Dessa förorter förbands med 
staden via tunnelbanesystemet och planerades med ett centrum och 
som en avgränsad enhet. Med denna avgränsning omfattas inte 
de riktigt storskaliga förorter, byggda under det så kallade miljon-
programmet, som planerades och byggdes utifrån andra förutsätt-
ningar och ideal, under andra hälften av 60-talet och början av 
70-talet. Grannskapsförorterna i Stockholmsregionen är till största 
delen belägna i Stockholms stad, i det halvcentrala bandet med 
ett tidsmässigt avstånd till staden på 15-20 minuter. De benämns 
därför även ofta närförorter eller tunnelbaneförorter, men då dessa 
benämningar även innefattar tidigare och senare byggda förorter, 
använder jag huvudsakligen begreppet grannskapsförort. Exempel 
på grannskapsförorter är Bagarmossen, Hässelby, Blackeberg, Farsta, 
Högdalen och Fruängen.  

5 10 KM0
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För att kunna bedöma grannskapsförorternas specifika situation 
under ett expansionstryck, har en geografisk avgränsning gjorts till 
två förorter, Hökarängen och Rågsved, belägna utmed två olika tun-
nelbanestråk i södra Stockholms stad. Hökarängen norr om Farsta 
planerades under 40-talet och kom att stå färdigt under 50-talet 
medan Rågsved planerades och byggdes ett decennium senare. 

Examensarbetet kan sägas vara en tvärsnittsstudie, d v s en sam-
manställning av litteratur väsentlig för frågeställningarna som pre-
senterats i problemformuleringen. Utgångspunkten är de frågor som 
har med stadens fysiska form att göra, även om angränsande ämnen 
kortfattat behandlas. Studien gör inga anspråk på att vara heltäck-
ande eller särskilt fördjupad i en frågeställning. Istället är det en 
diskussion om framtidens grannskapsförort som eftersträvas, med 
utgångspunkt i nutiden samt de dåtida idéer som format den. De 
förslag som presenteras är långt ifrån ett genomförandeskede och 
är mer att betrakta som idéskisser. Examensarbetet har ett teoretiskt 
angreppssätt och utgår inte från pågående planering i Stockholms 
stad.

METOD
Kunskap om de generella frågeställningarna har inhämtats genom 
litteraturstudier. Faktauppgifter har inhämtats genom kontakt med 
Utrednings- och Statistikkontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen, Mil-
jöförvaltningen, Gatu- och fastighetskontoret och SL. För analysen 
har besök och promenader gjorts på plats i Hökarängen och Råg-
sved, under olika tider på året och dagen. För stadsbildsanalys har 
Kevin Lynchs strukturella karaktärsanalys tillämpats. 
  

TIDIGARE ARBETEN 
Det finns en stor del skrivet material om grannskapssamhällets fram-
växt, dels om de bakomliggande idéerna till den, samt hur plane-
ringen av förorterna skedde i Stockholm. Från de sista decennierna 
finns det även litteratur om kritiken mot förorten, med Jerker Söder-
lind som dess främste debattör. Elisabeth Lilja vid Stockholms uni-
versitet har genomfört fallstudier i ett antal förortsområden, främst 
med fokus på segregationens konsekvenser. Detta examensarbete 
syftar till att samla litteratur och tankar kring grannskapsförorten, för 
att ge en mer heltäckande diskussion om dess framtid. 

RAPPORTENS STRUKTUR
Examensarbetet inleds med en teoretisk del som behandlar den 
regionala situationen, grannskapsförortens idémässiga bakgrund 
samt förorternas utveckling mot dagens situation. Efter den teore-
tiska delen följer en analytisk del för förorterna Hökarängen och 
Rågsved. Detta för att översiktligt kunna jämföra deras utgångs-
lägen, med deras brister, kvalitéer och utvecklingsmöjligheter. I 
den avslutande, gestaltande delen, ges förslag på förorternas över-
siktliga struktur, vilken följs av en avslutande diskussion om de 
konsekvenser som förslagen skulle leda till.

Rapporten är indelad i tio avsnitt, varav detta bakgrundsavsnitt är 
den första delen. Del 2 beskriver Stockholm idag, med regional 
utveckling och en diskussion av Stockholms expansionsmöjlig-
heter. Del 3 undersöker grannskapsförortens bakgrund, främst 
den idémässiga. Del 4 behandlar grannskapsförortens generella 
utveckling mot dagens situation – med beskrivning av kritiken 
mot förorten. Hökarängens och Rågsveds utveckling och situation 
idag beskrivs i nästföljande del. 

I del 6 beskrivs och redovisas analyser av förorternas karaktärer 
och strukturer. Del 7 innehåller en jämförelse mellan förorternas 
utgångslägen samt en diskussion av tidigare avsnitt och en redo-
visning av framtida visioner för dessa områden. Ett framtida 
koncept samt förslag till ny bebyggelse och struktur redovisas i 
del 8. Del 9 innehåller en avslutande diskussion samt de slutsatser 
som kunnat dras av studien. De fem första delarna avslutas med 
egna sammanfattande reflektioner över innehållet i kapitlen. 
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2
Detta kapitel syftar till att klarlägga hur Stockholm vuxit 
historiskt samt förväntas expandera, dels i den större 
regionen, Stockholms län, samt i Stockholms stad. Vilka 
strategier har Stockholms stad och andra aktörer för 
stadens och regionens utveckling? 

Regionala perspektiv och utgångspunkter
BEHOVET AV EXPANSION
En regionplan för Stockholmsregionen (RUFS) antogs 2002 av Regi-
onplane- och Trafikkontoret. Syfte med planen är att visa på regio-
nens starka och svaga sidor samt att ge förslag till åtgärder för att 
möta den tillväxt som förväntas under de kommande 30 åren. 

Utgångspunkten i RUFS är att Stockholmsregionen huvudsakligen 
inte konkurrerar med övriga Sverige utan med andra storstads-
regioner utanför landet. En konkurrenskraftig och välfungerande 
Stockholmsregion attraherar utländska investeringar, vilket skapar 
nya jobb och utvecklingsmöjligheter. Anledningen till detta är att 
storstadsregioner, i en globaliserad värld, är starkare konkurrensut-
satta än tidigare. Företag kan lättare styra sin lokalisering och är 
inte beroende av den nationella tillhörigheten. De etablerar sig i en 
attraktiv marknad med närhet till bra kommunikationer, liknande 
företag samt attraktiva arbets- och boendemiljöer.

En Stockholmsregion i tillväxt antas bidra till att sprida tillväxten till 
övriga delar av landet. I målsättningen sägs att RUFS även ska vara 
ett strategiskt instrument för att förena den fortsatta tillväxten med 
en långsiktigt hållbar utveckling. 

FÖRVÄNTAD BEFOLKNINGSTILLVÄXT I REGIONEN OCH 
STOCKHOLMS STAD
I RUFS finns två scenarier för den framtida Stockholmsregionen. 
Regionen utgörs av Stockholms län och innefattar 20 kommuner. 
Den sträcker sig från Nynäshamn och Södertälje i söder till Norrtälje 
i norr. 

Befolkningstillväxt ”Bas” bygger på en relativt långsam befolknings-
tillväxt liknande den Stockholm hade under 1980-talet, medan scena-
rio ”Hög”, bygger på en högre befolkningstillväxt liknande den som 
skett under 90-talet. Beroende av tillväxttakten beräknas Stockholms 
län år 2030 öka från dagens 1, 7 miljoner till mellan 2,2 miljoner 
(scenario Bas) och 2,4 miljoner invånare (scenario Hög). Detta inne-
bär en ökning med minst 500 000 invånare, d v s ett nytt Göteborg. 
Enligt beräkningar från Region- och Trafikplanekontoret behöver 
cirka 9000-12 000 lägenheter byggas per år fram till år 2015. Därefter 
behövs det 7000-10 000 lägenheter per år fram till 2030 i regionen. 
Redan i dagsläget finns en stor bostadsbrist, då byggandet av nya 1. Befolkningsutveckling i Stockholms län 1900-1998,

(efter Social Atlas över Stokholmsregionen, RTK)  

1900 20001980196019401920

Innerstaden

2000

1500

1000

500 Ytterstaden

Länet utom
 Stockholm

MOT EN ÖKAD BEFOLKNINGSTILLVÄXT

BEFOLKNINGSUTVECKLING UNDER 1900-TALET
Stockholm har under hela 1900-talet haft en kraftig befolkningsök-
ning. År 1900 uppgick befolkningen i Stockholms län till 500 000. 
Idag bor det 1, 7 miljoner människor i regionen. Huvuddelen av 
befolkningen bodde i början av seklet i innerstaden. Efter 1945 
skedde all fysisk tillväxt i ytterstaden och från 1960-talet var det i 
Stockholms län befolkningen ökade mest. En ökning av boendeytan 
samt ett ökat byggande av markbostäder i angränsande kommuner, 
bidrog till att befolkningen i både Stockholms innerstad och ytter-
stad minskade under 70-talet. De senaste 15 åren har Stockholmsre-
gionen vuxit med 250 000 nya invånare, lika många invånare som 
i Malmö stad.1 Befolkningen i Stockholms län har under 90-talet 
årligen ökat med 20 000 personer, vilket inneburit en stark befolk-
ningstillväxt. Detta kan jämföras med den extremt snabba befolk-
ningsökningen på 50- och 60-talen. Stockholm fick då mellan 30 000 
och 35 000 nya invånare per år och den starka urbaniseringsvågen 
i hela Sverige åtföljdes av byggandet av en miljon bostäder under 
ett decennium.

bostäder varit lågt under 90-talet. Under 90-talet byggdes knappt 
70 000 lägenheter i länet medan befolkningen ökade med 180 000 
personer. 3 Det låga bostadsbyggande berodde bland annat på en 
svag konjunktur och sämre bidrag för nybyggnation. 

Stockholms Stad (kommunen) har idag 751 000 invånare och beräk-
nas till 2030 öka med ca 150 000 nya invånare. Invånarantalet 
2030 blir därmed 900 000. Detta innebär en befolkningstillväxt 
på 20 % eller en ökning med en medelstor svensk stad av drygt 
Linköpings storlek. Detta är det första kvantitativa målet som satts 
för befolkningstillväxten på länge. Idag är befolkningen fördelad 280 
000 invånare i innerstaden och 475 000 invånare i ytterstaden.

2. Befolkningsutveckling i Stockholms län mellan 1950-2002 
samt prognoser för utveckling till 2030 enligt RUFS

3. Bostadsbyggandet och befolkningsökning i Stockholms län

1 Social Atlas över Stockholmsregionen, 2000
2 Stockholmsregionens tillväxt kräver en kraftig utbyggnad av både bostäder och 
infrastruktur, RTK, pressmeddelande publicerad 2003-03-21
3 RUFS 2002
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STOCKHOLMS STADS 

EXPANSIONSMÖJLIGHETER

STADSSTRUKTUREN PÅVERKAR 
EXPANSIONSMÖJLIGHETEN
En stads struktur ger den sin karaktär, påverkar rörelsemönster 
och skapar för- respektive nackdelar samt möjligheter till olika 
utvecklingsriktningar. En stads form kan vara linjär, cirkulär eller 
semicirkulär. Centrumets läge och betydelse, samt subcentras lägen 
och betydelse är viktiga för stadens form och struktur liksom 
befolkningsdensiteten. Stadsstrukturen växer fram i samklang med 
transportmöjligheter. 

Städer med starka centrum har ett starkt radiellt utformat transport-
nät för både väg och järnvägar. Dessa har inget större behov av 
ringvägar, förutom en som betjänar själva centrum. Städer med 
starka centrum genererar stora trafikströmmar vilket gör att privat-
transporter bara kan betjäna en liten andel och därmed blir de 
allmänna kommunikationsmedel viktiga.

Städer med svaga centrum har dels ett radiellt transportsystem och 
dels ringvägar som betjänar yttre lokaliseringar av förorter och verk-
samheter. Staden får därmed attraktiva mötesplatser i mötespunkter 
mellan de radiella vägarna och ringvägarna. Utöver dessa stadstyper 
finns det bilberoende städer utan centra, där serviceutbud är spridda 
vid de lägen där större vägar korsar varandra. 4

STOCKHOLM – ENKÄRNIG STRUKTUR MED 
KAPACITETSPROBLEM
Stockholm hade, liksom andra förindustriella städer, från början en 
helt enkärnig struktur. Med utbyggnaden av det radiella tunnelba-
nesystemet förändrades bebyggelsestrukturen, från en koncentrerad 
till en spridd koncentrerad struktur. De första tunnelbaneförortena 
avsågs främst erbjuda boende och ett mindre serviceutbud medan 

de så kallade ABC-förorterna Vällingby, Farsta och Skärholmen 
planerades för att förutom bostäder kunna erbjuda arbetsplatser 
och ett relativt stort serviceutbud. Trots de starka ursprungliga 
intentionerna har inte dessa subcentra kommit att få den betydelse 
som planerades. Stockholm har behållit en stark koncentration till 
det ursprungliga centrumområdet, som idag och de senaste två 
decennierna varit oerhört attraktivt för både boende, arbete och 
nöje. Denna attraktivitet beror bland annat på att transportstruktu-
ren fortfarande strålar samman i en punkt, vilket leder till en hög 
tillgänglighet på denna plats. På så sätt kan Stockholm även idag 
betecknas som enkärnig.

Trafikmässigt har Stockholm stora kapacitetsproblem. Trafiknätet 
byggdes till stora delar upp under 50- och 60-talet. Mellan perioden 
1970-2000 har sedan biltrafiken ökat med 75 %. Fler arbetsplatser 
och handelsområden finns utanför regioncentrum, som inte fångas 
upp av kollektivtrafiknäten. Till följd av de höga boendepriserna i 
den centrala staden sker även en tilltagande bosättning i allt mer 
perifera delar, exempelvis ökar antalet permanentboende i fritids-
husområden. Detta leder till en än mer försämrad vägkapacitet och 
ökning av bilberoendet. Även kapaciteten för pendeltågen är nära 
taket.5 Staden är på så sätt på väg mot en ökad utbredning i dess 
omland. 

FRAMTIDA STRATEGIER – RUFS
I RUFS konstateras att de återstående möjligheterna att bygga 
i Stockholms centrum är små. Istället måste en snabb framtida 
tillväxt i Stockholmsregionen innebära att en stor volym bostäder 
och lokaler i första hand tillkommer utanför den centrala regionkär-
nan. I RUFS föreslås att den nya bebyggelsen bör koncentreras 
till regionala kärnområden och till områden i anslutning till kom-
munikationsstråken Regionala kärnområden med bra förbindelser 
nationellt och internationellt pekas ut; exempelvis Barkarby, Kista-
Häggvik, Flemingsberg och delregionala kärnor med bra regionala 
förbindelser, som Södertälje, Täby, Skärholmen och Haninge. Det 
föreslås också en kraftig satsning på utbyggnad av transportsyste-
met, både vägar och kollektivtrafik. Med ett utvecklande mot en 
flerkärnig region skapas ett behov av kopplingar och kommunika-
tion i tvärled. 

För förtätningar i redan befintliga områden ser man både för- och 
nackdelar. Effektiviteten i energiförsörjning och kollektivtrafiken 
förbättras, samtidigt som belastningen på trafiksystemet ökar och 
förtätningar leder till lokala konflikter. Ingen strategi utpekas därför 
för Stockholms närförorter. 

Starkt centrum
Enkärnig struktur

Svagt centrum
Enkärnig struktur

Inget centrum
Flerkärnig struktur

4. Kapacitetsproblem i spårtraken vid ”Getingmidjan” 5. Regionala kärnor enligt RUFS 
4 Book, 1996, s 34
5 RUFS, s 8
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FRAMTIDA STRATEGIER – STOCKHOLMS STAD
Stockholms översiktsplan antogs 1999. Strategin i denna är att 
bygga staden inåt. Detta ska ske genom att återvända redan exploa-
terad mark, genom att till exempel utveckla det halvcentrala bandet 
med äldre industriområden, belägna kring innerstaden. Dessutom 
föreslås nya kärnor i staden. Totalt pekas 12 stadsutvecklingsom-
råden ut, exempelvis Liljeholmen, Älvsjö, Alvik och Nordvästra 
Kungsholmen. Dessa kommer att tjäna som kommunikationsknut-
punkter och föreslås bli nya kärnområden i Stockholms stad. 

För tunnelbaneförorterna är strategin i översiktsplanen att bygga 
i goda kollektivtrafiklägen och komplettera för lokala behov. Tun-
nelbanestäderna bör bevaras och utvecklas efter sin grundidé. 
Exempelvis bör inte ”stadsbildsmässigt avslutade husgrupper brytas 
genom nya tillägg”6. Bebyggelsen kan förändras om dess karaktär 
består. Vidare bör gator, torg och parker utvecklas efter ursprung-
sidéerna. För de storskaliga tunnelbaneförstäderna bör också ”kva-
litéer i den ursprungliga utformningen” respekteras. Man skriver 
”Kvalitéer i form av hög tillgänglighet, trafiksäkra gångvägnät och 
välplanerades bostäder tillvaratas”.7 För Söderort pågår sedan 2001 
ett förnyelsearbete, den så kallade Söderortsvisionen. I denna har 
möjligheter att bebygga kommunikationsstråk och mellanrummen 
mellan förorterna undersökts.

VAR KAN DEN FYSISKA TILLVÄXTEN 

I STOCKHOLM STAD SKE?
Om de nya invånarna fördelades jämnt över Stockholm skulle alla 
stadsdelar behöva öka sin befolkning med 20 %. Innerstaden kan 
dock inte förtätas mycket mer. Det är i stadsutvecklingsområdena 
som en stor samlad utbyggnad av staden kan ske. I kransen kring 
innerstaden beräknas det att 30 000 lägenheter kan byggas i områ-
den som Hammarby sjöstad, Liljeholmen, Norra Station, Västra 
Kungsholmen och Västra City. Idag finns med en planerad utbygg-
nad av Liljeholmen som skulle kunna skapa ca 3000 lägenheter, 
Västra Kungsholmen med ca 3500 lägenheter och Västra city med 
ca 2000 lägenheter. Dessutom finns det planer på utbyggnader vid 
Norra station ca 3500 lägenheter och Värtan/Husarviken med ca 
10 000 lägenheter.  Ett större utbyggnadsområde uppkommer om 
Bromma flygplats läggs ned, vilket skulle ge ca 25 000 lägenheter. 
Resterande stadsutvecklingsområden i yttre delen av staden, vid 
Globen, centrala Älvsjö, Spånga och Alvik beräknas ge 9000 lägen-
heter8. Totalt finns det därmed beredskap för ca 65 000 lägenheter.  
Med en genomsnittlig siffra på 2 personer/lägenhet innebär en full 
utbyggnad av dessa områden en befolkning på 130 000 boende. 

Programarbete pågår för drygt hälften av dessa bostäder. De reste-
rande siffrorna är teoretiska beräkningar. Utbyggnaden av Bromma 
är väldigt osäker och beroende av att flygplatsen läggs ned. Även 
utbyggnaden vid stadsutvecklingsområdet Värtan – Husarviken, är 
beroende av förutsättningarna att Norra länken byggs ut och att 
konflikter med befintliga verksamheter, som hamnen och energi- 
och gasverket kan lösas. Många andra utbyggnadsområden är bero-
ende av liknande förutsättningar. På så sätt finns det stora osäkerhe-
ter hur stor utbyggnaden verkligen kan bli. Utan en utbyggnad av 
Bromma och Värtan saknas bostäder för 90 000 invånare för att 
komma upp i de nivåer som antagits – en befolkningsökning på 150 
000 nya invånare fram till 2030. För dessa stockholmare krävs då 
andra lösningar. 

5
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7. Stadsutvecklingsområden, med uppskattat antal lgh

 1.    3000
 2.    3500
 3.    2500
 4.    2000
 5. 10 000
 6.    4000
 7. 25 000
 8.    5500
 9.    2500
10.     500
11.   1500

 totalt 60 000 lgh
 ca 120 000 boende

Liljeholmen
Nordvästra Kungsholmen
Norra Station
Västra City
Värtan - Frihamnen
Hammarby Sjöstad
Mariehäll
Bromsten
Gullmarsplan -Globen
Älvsjö
Alvik

6. Indelning i Över-
siktsplan stockholm 
av 1940- och 
1960-talets förorter,  
i smalhusförorter 
och tunnelbaneför-
orter  

6  Översiktsplan Stockholm 1999, s 128
7  Översiktsplan Stockholm 1999, s 129
8 Lägesbeskrivning Stadsutvecklingsområden 
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EXPANSIONEN I FÖRORTEN
Den förindustriella staden hade en medeldensitet på mellan 100-200 
personer/ha.9 En medeldensitet på 100 personer/ha finns fortfa-
rande i vissa innerstadsstadsdelar. Med ytterstadens lägre densitet 
(exempelvis, Hökarängen 47 pers/ha och i Rågsved 57 pers/ha10) 
borde det finnas möjlighet att utöka boendetätheten i Stockholms 
förorter.

De befintliga närförorterna har redan idag bra kommunikationer 
till stadens centrum. De har dessutom förutsättning till viss grad 
av självförsörjning, då de planerats fram med en centrumbildning 
med service samt relativt stora grönområden i anslutning. Då inner-
staden inte kan expandera och Stockholms invånarantal beräknas 
öka med en femtedel, finns det ett behov av en relativt kraftig 
befolkningstillväxt med mellan 20-40 %.

Historiskt har staden expanderat på olika sätt. Att öka densiteten 
i ett befintligt kärnområde genom förtätning eller att lägre bebyg-
gelse rivs och ersätts med högre bebyggelse, har historiskt sett varit 
en första naturlig strategi för att utöka staden. Att utvidga dess 
stadsgräns var en annan. Grannskapsförorten struktur planerades 
med utgångspunkt från den traditionella stadens struktur, med en 
centrumbildning kring tunnelbanan med högre densitet, som blir 
lägre längre bort från tunnelbanan. Däremot fick den ingen tydlig 
stadsgräns till dess omland, såsom den traditionella staden hade 
haft. Vilken strategi bör tillämpas för en expansion av förorten? 
Bör/ och kan dess gränser utvidgas, förtätningar göras i befintlig 
struktur eller bör delar av den rivas och ersättas med en högre 
bebyggelsedensitet? 

REFLEKTIONER

Expansionen av Stockholms stad genom förtätningar och utbygg-
nad i utvecklingsområden räcker inte till för att möta behovet 
av bostäder de kommande 30 åren. Expansion och utbyggnad 
måste också ske i eller kring närförorterna. Dessa har bra kol-
lektivtrafikanknytning och en etablerad servicestruktur. Stockholm 
har idag en stadsstruktur med många fördelar och därför bör vi 
bygga vidare på den befintliga strukturen.

En expansion av Stockholm innebär att dess stadsstruktur kommer 
att förändras. Förslaget i RUFS innebär att nya större kärnor etable-
ras medan mindre kärnområden uppkommer i Stockholms stad. 
Med en förändrad stadsstruktur för regionen kommer relationerna 
för befintliga områden också att förändras. Det finns ett antal 
scenarior för hur Stockholm kan komma att utvecklas. Med en 
ökning av antalet centrum eller kärnor, kan centrums attraktivitet 
antas minska. Ett annat scenario är att centrumområdet behåller 
sin attraktivitet och utvidgas till att innefatta även nu mer perifera 
delar. Detta kommer påverka stadens delar på den lokala nivån. 
För grannskapsförortens innebär en sådan förändring att de kan 
behöva orientera sig mot dessa nya kärnor, samt att relationen 
mellan centrum och periferi kommer att påverka upplevelsen och 
uppfattningen av grannskapsförorten.

Expansionsstrategi 
Att öka densiteten 

Expansionsstrategi 
Att ytta fram stads-
gränsen

9  Book, 1996, s 51
10 Statistisk Årsbok för Stockholmsregionen 2002


