Del ett: Stockholm blir stor stad
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I detta avsnitt ges ett historiskt perspektiv på hur Stockholm
har vuxit genom åren, för att får en visa på trender inom stadsbyggandet. Tonvikt läggs på Stockholms utveckling under de
senaste 100 åren. Här ingår också en beskrivning av hur trenderna att göra tillägg till innerstaden har sett ut de senaste 50
åren.
I ett brev från 1252, skrivet av Birger Jarl, nämns Stockholm för
första gången. Detta år brukar räknas som året då Stockholm
grundades, och Stockholm fyllde således 750 år 2002. Dock har
det funnits bosättningar i Stockholmsområdet långt innan dess.
Anledningen till att staden anlades just där Mälaren möter havet, har det spekulerats i. Den främsta anledningen tros vara
den att just kring år 1200, börjar landhöjningen göra sig såpass
påmind i området, att det inte längre går att segla obehindrat
upp i Mälaren. Man blir tvungen att släpa båtarna förbi strömmen, för att kunna ta sig till exempelvis Sigtuna eller Västerås.
Detta kunde givetvis utnyttjas, så en tullstation anlades vi Mälarens utlopp.
På den lättförsvarade holmen i skärningen mellan handelsvägarna till lands och till sjöss växte en befäst köpstad fram; på
Stadsholmen, dagens Gamla Stan. Tidigt stadfästes regler för
byggenskapen i staden, men någon plan i egentlig mening existerade veterligen inte. Gatumönstret växte fram organiskt i
ett glest gatunät som sannolikt hade sin grund i de ursprungliga stigarna över ön.
När staden på 1300-talet växte utanför stadsmuren, dagens
Väster- och Österlånggator, blev stadsmönstret ett annat. Gatorna blev långa, täta gränder som förband bryggorna med staden. Husen som kantade gränderna byggdes på utfyllnader i

vattnet.
På 1500-talet växte staden ut över Stadsholmens breddar, och
malmarna började bebyggas på allvar. Omgivningarna var sedan länge en blomstrande jordbruksbygd, vilket bl. a. runstenar
och sockenkyrkorna i Bromma, Spånga och Brännkyrka vittnar
om.

Medeltiden
På medeltiden byggdes Stockholm ut på Stadsholmen, nuvarande Gamla Stan. På 1200-talet bestod stadsbildningen av
befästningen Tre Kronor i norra delen och låga trähus innanför
en ringmur i Prästgatans och Baggensgatans lägen. Utanför
murarna byggdes hus längs de smala stigar som löpte ner mot
vattnet och bryggorna. Där större gator korsade varandra uppstod torg och handelsplatser. Staden byggdes ut spontant, utan
någon större kontroll. Staden förnyades när delar av den brann,
den stora stadsbranden som rasade 1625 brände av stora delar
av stadsholmen och bebyggelsen vid Nygatorna återuppfördes i
rutnätsform. Elden spred sig lätt i de smala gränderna, och de
allra flesta husen var byggda i trä. Gränderna i de medeltida
städerna kunde ibland vara så smala som 1,5 meter, men var
oftast 4-5 meter breda med plats för mötande fotgängare och
kärror. Gatorna anpassades efter terrängen, och gaturummet
får därför en karaktäristisk krökt form.

1600-talet
Sverige blev på 1600-talet en internationell stormakt, och med
en kraftigt ökande befolkning i huvudstaden blev det nödvändigt att hårdare reglera bebyggelsen i staden. På 1630-talet
fick stadens förste överståthållare Klas Fleming, uppdraget att
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upprätta en plan för stadens fortsatta utbredning. Planer enligt
tidens mode, renässansrutnätet, lades ut över malmarna, med
gatubredder på som regel 11-12 meter. Det var stadens och
statens ökade rikedomar som gav möjligheterna att bygga ut
Stockholm.

En anledning, förutom det rent representativa, att införa dessa
breda, raka gator var hygienen. I de smala gränderna med avloppen ut på gatan var stanken outhärdlig. De nya gatorna
hjälpte vinden att blåsa bort den unkna luften.

Stockholm 1625

Stockholm 1642
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Stockholm växte under 1700-talet i sin nya rutnätskostym, även
om det gick långsammare än under 1600-talet p.g.a. den stagnation som följde efter Sveriges sammanbrott som stormakt
1721.

Stockholm fick sin första byggnadsordning 1725. Den följdes
av nya 1736 och 1763, och var till största delen inriktade på
brandsäkerhet och estetik. Inga nya stora planer för stadens
utbyggnad gjordes, utan Stockholm fortsatte att växa långsamt
i sin 1600-talsplan.

Stockholm 1733

Stockholm 1751

1700-talet
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1800-talet
Långt in på 1800-talet var Stockholm fortfarande en lantligt
präglad stad, fortfarande var det endast Stadsholmen som var
riktigt tätt bebyggt. Under senare halvan av 1800-talet fick
industrialismen sitt stora genombrott i Sverige, och detta medförde stora omvälvningar i städerna. Fabriker byggdes, och stora
investeringar gjordes i infrastrukturen, framför allt järnvägen.
1853 byggdes gasverket på Blekholmen, kajer anlades och järnvägen söderut invigdes 1860.
1800-talets stadsplanering präglas fortfarande av rutnätsmönstret, men i en utvecklad form. 1866 la justitierådet, riksdagsmannen och stadsplaneraren Albert Lindhagen sitt förslag
för Stockholms innerstad, den s.k. ”Lindhagensplanen”. Det karaktäristiska för den är de upp till 30 meter breda trädplanterade
esplanader som läggs ut diagonalt genom rutnätsmönstret.
Dessa esplanader var tänkta att mötas i monumentala platser,
stjärnplatser, som gatorna strålade ut från. Ett bra exempel på
en sådan plats i Stockholm är Karlaplan, där de två esplanaderna Karlavägen och Narvavägen korsar varandra. Gatorna är nu
generellt 18 meter breda.
Dessa breda gator infördes av flera anledningar, trafiken var en.
I de smala medeltida gränderna kunde knappt två hästar med
vagn mötas, än mindre kunde spårvagnar dras fram. Den ökande
trafiken till och från, och i, staden krävde större ytor.
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På 1870-talet började Lindhagens plan att genomföras genom
nybyggnationer och rivningar. Man behövde sätt att styra utbyggnaden av staden, och med 1874 års byggnadsstadga och
1876 års byggnadsordning fick man ett strikt regelverk för hur
Stockholm skulle fortsätta att växa. Dessa planer fick stor betydelse för hur vi idag uppfattar Stockholms malmar, med husens
utseende och husens höjder och över huvud taget för enhetligheten på malmarna.
Den mycket stora inflyttningen av fabriksarbetare till städerna
skapade på 1880-talet en stor brist på bostäder, och Stockholms malmar exploaterades hårt för att ge bostad åt alla
inflyttande. Under 1880-talet steg invånarantalet i Stockholm
med nästan 50%, befolkningen var nu nära 250 000.
Stockholm förvandlades tämligen omgående från det tidiga
1800-talets lantliga stad, till en stad hårt specialiserad på tillverkningsindustri. Dessa industrier förlades ofta till malmarna,
och utanför tullarna gärna i närheten av den framväxande järnvägen. Vid dessa etableringar växte arbetarstadsdelar fram som
ibland utvecklades till egna samhällen, de blev Stockholms första förorter. Det första municipalsamhället i anslutning till en
industri blev Liljeholmen år 1898. Kring sekelskiftet planerades
ett flertal förstäder i Stockholms omgivningar, som Sundbyberg, Aspudden och Alvik. Vid utbyggnaden av förstäderna började även småhus att byggas.

Plan för norra Stockholm från 1866, ”Lindhagensplanen”
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Planerna för Norrmalm 1885. Ur ”Lundgrens karta”
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1910-1920-talet
De sista luckorna i rutnätsstaden skulle bebyggas på 1910-talet, och när de skulle fyllas ut valde man att frångå den hittills
förhärskande rutnätsplanen, och lät gatorna få ett mjukare
mönster och bilda vackra gaturum och platser. De överblivna
ytorna i rutnätet var ofta kuperade, och därför inte bebyggda.
Dessa nivåskillnader utnyttjades för att ge planmönstret en intressant form. De första förorterna kom till vid denna tid fick
även dessa liknande planmönster. Gatorna var omsorgsfullt utformade. Storgårdskvarteren började uppkomma som planform.
Storgårdskvarteret hade en öppen, ofta planterad gård utan
gårdsbebyggelse. Detta var en reaktion mot 1800-talets trånga
och ohygieniska gårdar och gårdsbebyggelse.

förstad hade utländska förebilder, men hämtade även mycket
av sin form från den svenska småstaden. Trädgårdsstäderna växte
upp kring spårvagnshållplatserna i Enskede och Bromma med
start 1908 respektive 1913.

Den mest tongivande personen i Stockholms planering på 1910och 1920-talet var Per Olof Hallman, som ritade bl.a. Rödabergsområdet i Vasastan, och de nya förorterna Midsommarkransen och Enskede. Hallman förespråkade stadsplanering som
en mer konstnärlig än ingenjörsmässig uppgift. Arkitekturen i
dessa områden präglades av den nationalromantiska stilen, med
stort inslag av mörk tegel. De nya monumentala byggnader som
uppfördes under åren kring 1910 var också tydligt nationalromantiska. Två exempel är Stadion på Valhallavägen, ritat av
Torben Grut till Stockholmsolympiaden 1912, och det magnifika nya stadshuset på Kungsholmen, som uppfördes efter Ragnar Östbergs ritningar 1911-1923.
Staden gjorde stora markförvärv under de första åren av 1900talet för att fortsätta utbyggandet av förstäderna, och med spårvägarnas hjälp blev de populära. Hallman var tillsammans med
Albert Lilienberg med och introducerade en ny typ av förstad i
Stockholmsregionen, nämligen trädgårdsstaden. Denna typ av

Rödabergsområdet. Plan från 1909
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1930-talet
En helt ny arkitektur- och planeringsinriktning, funktionalismen, fick sitt genombrott i Sverige i och med Stockholmsutställningen på Djurgården 1930. Funktionalismen uppkom som
en reaktion på de ofta trånga och smutsiga innergårdarna i
stenstaden. De bostadssociala frågorna stod i fokus, och varje
människa skulle ha rätt till en sund boendemiljö. Ljus och luft
var ledorden när de nya lamellhusen infördes i staden. Husen
var ställda så att varje lägenhet skulle få maximalt med ljus,
och de höga husen gav gott om utrymme för grönområden och
parker kring husen. Den första stadsdelen i Stockholm med funktionalistisk grund blev Gärdet, som snabbt följdes av fler, som
Fredhäll, LM-staden i Midsommarkransen och Hjorthagen. För
att skapa en sund och grön boendemiljö skiljdes bostäder och
arbetsplatser åt.

ningar för sanering av äldre bebyggelse, bl.a. sex kvarter på
Östermalm. Det var meningen att hela innerstaden skulle saneras enligt dessa modeller.

1940-1950-talet
I och med beslutet att bygga tunnelbanan 1941, gavs möjligheter för att ytterligare utveckla det funktionalistiska och modernistiska byggnadssättet med byggnader fritt placerade i grönskan. Tunnelbaneförorter växte upp i ett pärlband längs tunnelbanelinjerna, i enlighet med Cityplan 46 och Generalplan 52s
intentioner. I och med Cityplan 46 inleddes arbetet med cityregleringen, ett arbete som skulle vara färdigt först 40 år senare. Det bestod i att sanera hela innerstaden och skapa en
sundare boendemiljö, bättre plats för trafiken, effektivare butiker och samlade parkeringar. I detta sammanhang var sanering
lika med att riva och bygga nytt. I city skulle ges plats för tunnelbanan och nya moderna kontor, samt att ge plats för den
ökande trafiken som sågs som en förutsättning för att staden
skulle utvecklas. I den bostadssociala utredningen från 1944,
som presenterades i Generalplan 52, lät man utföra undersök-
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Princip för bebyggelse i innerstadskvarter efter sanering.
Ur Generalplan 52, Bostadssociala utredningen

Princip för hur stenstaden skulle se ut efter sanering. Ur Generalplan 52, Bostadssociala utredningen

Förorterna planerades som grannskapsenheter, med centrum,
bostäder, parker och social service. Hökarängen, Bandhagen och
Blackeberg är förorter som byggdes under 1940-talet, och här
infördes en del nya hustyper som stjärnhuset och punkthuset.
Funktionalismens principer drogs ut till att omfatta mycket mer
än bara husen och deras utformning, till att inkludera hela sam-

hället. Städer skulle byggas helt funktionsseparerade, arbete,
bostäder och service på var sitt håll, men ändå inom samma
förort. ABC-staden var född. En förort skulle vara helt självförsörjande, och innehålla både Arbete, Bostäder och Centrum för
sina invånare. Dessutom skulle även trafiken separeras, med de
olika trafikslagen skiljda åt. Dessa nya idéer förverkligades i en
internationellt uppmärksammat förort, Vällingby.
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1960-1970-talet
På 60-talet började man frångå principen att gatan är en del av
stadsrummet, den blev enbart till för trafiken. Trafikslagen separeras, vilket medför att mycket stora ytor går åt till att hantera trafiken. Den alltmer ökande biltrafiken gavs större och
större utrymme i planeringen, och stora infartsleder och stadsmotorvägar planerades, bl.a. Essingeleden, Söderleden och
Centralbron med tillhörande trafikapparater. Utbyggnaden av
kollektivtrafiken fortsatte trots allt, och en tunnelbaneplan upprättades 1965.
Trafiken fortsatte att ha en tongivande roll i de nya stora planerna för Stockholmsområdet som gjordes på 1960-talet, City
62 som följdes av Regionplan 66 och City 67. Inslag i dessa
planer var fortfarande att målet för innerstaden var att den
skulle saneras. Innerstadens kvarter uppfattades fortfarande som
undermåliga, och ett nytt effektivt trafiksystem skulle införas. I
en del fall fördes även de nya tankarna om en effektiv stad, som
genomförts i förorterna, fördes in i innerstaden. Ett exempel är
kvarteret Fältöversten på Östermalm, som byggdes 1973 i en av
de mest fashionabla delarna av den ”finaste” stadsdelen: Övre
Östermalm.
Ett stort triangulärt kvarter med ungefär 200 meters sida, bebyggdes i enlighet med de storskaliga modernistiska förorternas
idéer om grannskapet. I källarplanet finns, förstås, parkeringsgarage. Det är ett stort garage, trots att det inte är dimensionerat efter samma bilinnehavsnormer som i förorterna. I
gatuplanet finns dåtidens moderna butiksmiljöer: gallerian. Ett
sätt att bygga butiker som totalt skiljer sig mot tidigare normer. Istället för att som i 1880-talets kvartersstad lägga butiker med sina entréer mot gatan, vändes hela kvarteret ut-och-
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in. Inlastningsportar läggs mot gatan, och butikernas entréer
läggs inåt de allmänna gångstråken inuti kvarteret. Allmänna
gångstråk är en sanning med modifikation, för trots butikernas
generösa öppettider, är gallerian ett privat område som stängs
helt efter det att butikerna har stängt. Säkert bra för effektiviteten, mindre bra för folklivet.
Ovanpå butiksgallerian lades tio våningar höga skivhus, vända
mot söder. Den upphöjda gården var bilfri, helt i enlighet med
tidens ideal. Att angöra entréerna med bil går inte, istället går
hissarna rakt ner till parkeringsgaraget.
Kvarteret Fältöversten var inte bara ett byggnadsmässigt
modernistiskt ideal, utan även bostadssocialt. När hyresgästerna
tilldelades lägenheter var de tilldelade enligt en
normalfördelningskurva avseende inkomst. Hyresgäster med
olika inkomst kvoterades in.
Regionplanen förutsåg en stor befolkningsökning, och den skulle
klaras med stora investeringar i trafikinfrastruktur, bl.a. ett nytt
regionaltågsystem som skulle försörja nya förorter på större
avstånd. Nya biltrafikleder med flera ringleder fanns även med
i planerna.
Problemet med ökande biltrafik inne i staden skulle klaras med
stora avrivningar, gatubreddningar och parkeringshus. De avrivna
tomterna stod ofta tomma i väntan på investerare, och i många
år var hela nedre Norrmalm en stor byggarbetsplats. Hela gator
och kvarter slukades av nya bankpalats, gallerior och tunnelbanestationer.
Många stockholmare började tröttna på de okänsliga rivninga-

rna, och det slutliga genomförandet av cityplanerna lades i
malpåse efter omfattande protester som kulminerade i den s.k.
almstriden i Kungsträdgården 1971. Detta i kombination med
en begynnande lågkonjunktur och svikande efterfrågan på
kontorslokaler i city gjorde att man i fortsättningen inriktade
sig på att renovera och upprusta byggnaderna på malmarna
istället för att riva och bygga nytt.
Det industriella byggandet fick sitt intåg i början av 1960-talet, och tog ordentlig fart i och med beslutet om miljonprogrammet 1965, som var ett svar på den alltmer kritiska bostadsbristen i Sverige. Miljonprogrammet innebar att en miljon
bostäder skulle byggas inom en tidsrymd av tio år. Detta beslut
ställde helt nya krav på rationellt byggande, och det statliga
finansieringsprogrammet gynnade storskaliga lösningar och hög
exploatering. Storskaligheten blev en del av designgreppen när
dessa områden gestaltades. Utemiljön hade ofta stora brister
p.g.a. att det fick bli lyftkranarnas svängradier som styrde utemiljöns gestaltning och rummen mellan husen. Även de småskaliga bostadsområdena i miljonprogrammet, radhus och villor, utfördes i industriell skala, och miljön blev ofta stereotyp

och torftig. Bil var ofta en förutsättning för att man skulle kunna
bo i dessa områden, och flerbostadsområdena planerades med
en mycket hög bilnorm, som regel 1-1,5 bilplatser per lägenhet.
De nya förorterna var enligt modernismens ideal helt trafikseparerade, och det medförde överstora trafikytor med dåliga
miljöer för fotgängare och cyklister längs de stora trafiklederna.
Förvisso trafiksäkra miljöer, men med stora brister i detaljutformning.
Lägenheterna var dock genomgående vällösta med hög standard, men detta hindrade inte att många som hade möjligheten redan efter ett par år flyttade från områdena. Detta gav en
nedåtgående spiral, som gav tomma lägenheter och bostadsområden med dåligt rykte. Under de sista åren av miljonprogrammet gjordes ansträngningar för att skapa en mer stimulerande miljö, med större variation i gestaltningen. De förhärskande modernistiska idealen lämnades, och istället togs
inspirationen från innerstadens kvarter och den svenska småstaden, som gav form åt Skarpnäck och Kista, båda byggda i
slutet på 1970-talet.
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City 67
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1980-1990-talet
Gatan börjar återigen att användas som en rumslig del i stadsbyggandet, och en återgång till integration av trafikslag sker.

i ordets rätta bemärkelse. Byggnaderna vänder sig bort från
staden, mot parken, och det blir påtagligt.

Sättet att bygga förorter, med storskaliga exploateringar på jungfrulig mark, började ifrågasättas. I plan- och bygglagen infördes 1987 kravet på översiktsplan, och med det en ny planeringsstrategi för Stockholm. Staden ska hädanefter byggas inåt, på
redan exploaterad mark i stadskärnans närhet. Den nya
planeringsstrategin presenterades i Stockholms första översiktsplan, Översiktsplan 90, och blev en ny era i planeringen av Stockholm, som de senaste 40 åren har styrts av intentionerna i Generalplan 52.

Men de boende i Södra stationsområdet vittnar också om en
annan sak: de har problem med människor som sitter i parken
och förstör, de dricker alkohol och är stökiga. Detta problem
kan ha sin grund i att den sociala kontrollen i området är dålig.
Detta beror i sin tur på att det inte finns några övergångar
mellan vad som uppfattas som offentliga ytor, och det som är
mer halvprivat. En kringbyggd gård hade kunnat lösa många av
problemen med social kontroll. Där har man en offentlig yta på
gatan/trottoaren utanför, och en privat sida på gården. Det
slutna kvarteret har ytterligare en fördel: gårdsutrymmet ger
möjlighet till en halvprivat och halvoffentlig del.

Ett exempel på stadsförnyelse i innerstaden är området som
tidigare var bangårdar tillhörande Stockholms södra station på
Södermalm. Detta område har många förutsättningar gemensamt med Norra stationsområdet, t.ex. de komplicerade tekniska förutsättningarna för infrastrukturen. En av de större skillnaderna är att Södra stationsområdet är insprängt i Södermalms
rutnät.

Av det ursprungliga Södra station syns inte mycket idag, då
pendeltågsstationen med alla funktioner i princip är helt underjordisk. Att man valde att gräva ner de kvarvarande spåren
när man tog bort rangerbangården, medförde stora ytor som
kunde bebyggas för att läka såret i stadsstrukturen som spåren
hade orsakat.

På Södra stationsområdet valde man att låta sig inspireras av
den engelska innerstaden, med en karaktäristisk engelsk planform: the crescent, bågen. Bågen på Södra station omsluter en
park, precis som i England. Där slutar dock likheterna. Bågen på
Söder, kallad Bofills båge efter den spanske arkitekten och upphovsmannen Ricardo Bofill, är inordnad i en rutnätsstad, vilket
inte förebilden i engelska Bath är. Detta medför att ytorna kring
bågen blir konstigt utnyttjade. På framsidan är det inga problem, där finns parken med sina gräsmattor, fontäner och trädrader. Problemet finns på den andra sidan, som blir en baksida

Ett annat exempel på stadsförnyelse i innerstaden på senare år
är S:t Eriks sjukhusområde på norra Kungsholmen. Där hade
man ett annat sätt att skapa attraktiva bostäder. Istället för att
som i Hammarby Sjöstad använda sig av modern arkitektur,
valde man här ett historiserande uttryck på fasader. Detta sätt
att bygga pastischer har fått utstå mycket kritik, då bebyggelsen inte tillförts något som gör att byggnaderna kan härledas
till tiden de byggdes. Planmönstret hämtar också sin form från
det förgångna, dock inte från 1920-talets klassicism som fasaderna, utan snarare från 1600-talets barockparker med tydliga
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axlar och geometriska fondmotiv. S:t Eriksområdet fick sin huvudsakliga utformning av stadsbyggnadskontorets Aleksander
Wolodarski.
Hammarby sjöstad är ytterligare ett exempel på stadsförnyelse
i Stockholm på senare år. Delar av området var tidigare industriområde, andra delar övergivna kajer. I Hammarby sjöstad
har det sedan 1993 byggts för ca 15000 invånare. När Hammarby
sjöstad är fullt utbyggt ska här finnas 8000 lägenheter för 20000
invånare och arbetsplatser för 10000 personer. De första skisserna för hur området skulle kunna se ut gjordes 1990, och
tanken har hela tiden varit att Hammarby Sjöstad är en ny stadsdel som har vuxit fram som förlängning på innerstaden. Området är planlagt från början med tanke på kretsloppsanpassning
och säkerhet. Det innebär att man värmer området med miljövänlig fjärrvärme, och att området ska kännas och vara tryggt
för alla som vistas där.
Hammarby Sjöstad har också fått spårbunden kollektivtrafik via
den mycket populära Tvärbanan, vars utbyggda sträckning Sickla
Udde-Alvik invigdes år 2002.
Stadsplanen för Hammarby Sjöstad har utarbetats av stadsbyggnadskontoret, med Jan Inghe som ansvarig.
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Hammarby Sjöstad är redan från början inriktat på att vara en
exklusiv stadsdel, med sjöutsikt från de allra flesta lägenheterna, och balkong till alla lägenheter. Till planmönstret har
hämtats mycket inspiration från en annan exklusiv stadsdel med
sjöutsikt - Norr Mälarstrand på Kungsholmen. Norr Mälarstrand
planlades på 1920-talet, då de gamla industrierna som låg där
börjat flytta ut från det som idag är innerstaden. Norr
Mälarstrand karaktäriseras av ett öppet men strikt planmönster,
där gårdarna är öppna mot söder och vattnet. Längs vattnet
anlades också gatan och utanför den, mot vattnet, lades ett
planterat promenadstråk.
En föregångare till Norr Mälarstrand, och ett av Stockholms
första riktigt exklusiva områden, är Strandvägen på Östermalm.
Strandvägen anlades några år tidigare än Norr Mälarstrand,
under de allra första åren av 1900-talet. Skillnaden är att medan
Norr Mälarstrand anlades med ett modernt, öppet planmönster
och ett promenadstråk längs vattnet som liknar den engelska
parken, så anlades Strandvägen som en esplanad, strikt reglerad med dubbla körbanor åtskilda av en bred trädplanterad mittremsa, som trafikeras av spårvagn. Bebyggelsemönstret är fortfarande1800-talets slutna kvartersbebyggelse.
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