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Bostadsbyggandet i Stockholm är en politiskt priori-
terad fråga både från lokalt, regionalt som nationellt 
håll. Att Stockholm skall vara en fortsatt växande 
stad är inte bara viktigt för att ge fler ge fler möjlig-
heten att bosätta sig i Stockholm, utan också för hela 
stadens och regionens konkurrenskraft. 

Det politiska målet för bostadsbyggandet är satt till 
100 000 bostäder till 2030, eller till 5 000 bostäder 
per år. I den här rapporten har utbyggnadspotentia-
len för Stockholm Stad prövats, med fokus på ytor i 
ytterstaden, tyngdpunkterna och centrala stadens 
utvidgning. Potentialen har analyserats och illus-
trerats i text, kartor och statistik. Syftet är att rap-
portens resultat ska bidra till att konkretisera ut-
byggnadspotentialen och fungera som ett underlag 
till den fortsatta diskussionen om stadens bostads-
byggande och stadsutveckling.

Som metod har Spacescapes GIS-baserade utbygg-
nadsmodell använts. Analysmodellen beskriver så-
väl drivkrafter och begränsningar för utbyggnad. 
Potentiell byggbar markyta och bostadsvolym har 
sedan summerats med hjälp av de två utbyggnads-
scenarierna LÅG och HÖG och ett kompletterande 
scenario som har tagits fram för att efterlikna Stock-
holms stads översiktsplan, Promenadstaden. Scena-
rio LÅG betyder att mark bebyggs som har starka 
drivkrafter (stort utbyggnadsbehov och tryck) och 
få begränsningar (stor utbyggnadsfrihet och ut-
rymme). I scenario HÖG bebyggs mark med få be-
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gräsningar och få drivkrafter samt mark med stora 
begräsningar om de samtidigt har stora drivkrafter. 
Scenario ÖP innebär scenario HÖG i tyngdpunkter 
och den centrala stadens utvidgning samt LÅG i öv-
riga staden .

En summering av utbyggnadsförutsättningarna, 
behov, tryck, frihet och utrymme, visar att den cen-
trala staden har något mer obebyggd mark med stora 
drivkrafter än alla tyngdpunkterna sammantaget. 
Tyngdpunkter med stor potential är Farsta, Skär-
holmen och Brommaplan. Starka knutpunkter i den 
centrala staden är Liljeholmen, Årstaberg och Gull-
marsplan, där Alvik är något svagare. 

Summeringen av utbyggnadsytor i scenarierna visar 
att samma tyngdpunkter också har mycket byggbar 
mark, men att Brommaplan har något större be-
gränsningar. Även Vällingby, Älvsjö och Högdalen 
har mycket byggbar mark i scenarierna, i HÖG gene-
rellt något mer. 

Beräkning av utbyggnadsvolymer har skett med ex-
ploateringstal på tomt (ej kvarter), där ett dynamiskt 
e-tal, med högre exploatering i attraktiva lägen, har 
används för att bäst efterlikna planeringspraxis. 
E-talen är något högre i HÖG (e-tal 1-2-3) än i LÅG 
(e-tal 0,5-1-2). Resultatet för hela staden blev med 
ett dynamiskt e-tal 73 000 bostäder i LÅG, 173 000 
bostäder i HÖG och 143 000 bostäder i scenario ÖP. 

I scenarierna med dynamiskt e-tal fördelar sig sta-

tionsnära bebyggelse i relation till hela utbyggnads-
potentialen på följande sätt:  LÅG: 63 %, HÖG:  69 % 
och ÖP 71 %. Av de redan planlagda bostäderna ligger 
endast 54 % i stationsnära lägen. Ungefär två tredje-
delar av den byggbara marken i scenarierna ligger på 
offentlig mark. 

Från 2013 till 2030 är det 17 år. Med en utbyggnads-
takt på 5000  bostäder per år räcker marken knappt 
15 år i scenario LÅG.  Det betyder att den lätt bebygg-
da marken inklusive de redan planerade bostäderna 
är färdigbyggd innan 2030. Frågan som då följer är 
hur och var ska man kunna bygga efter 2030. Att följa 
scenario LÅG förefaller orimligt och ohållbart om 
målet är 100K till 2030, om Stockholm ska fortsätta 
växa. 

Realiserar staden däremot scenario ÖP, dvs över-
siktsplanens intentioner att bygga mer i utpekade 
utvecklingsområden, räcker marken i ca 27 år, dvs 
till 2040. Skulle staden välja att bara satsa på exem-
pelvis fyra tyngpunkter inklusive centrala stadens 
utvidgning räcker marken 25 år, vilket också är  god 
marginal till 2030.  Den största potentialen i HÖG 
finns att hämta i den centrala staden. Att bara satsa 
på detta utvecklingsområde skulle räcka 22 år, dvs. 
till 2035.

Det ska betonas att dessa beräkningar är grova upp-
skattningar och grundade på en mängd hypoteser. 
Beräkningarna ska snarare ses som en riskanalys 
än en prognos. Följaktligen ska scenarier som ligger 
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fig 1: Antalet bostäder i utbyggnadsscenarierna LÅG, ÖP och HÖG med ett 
dynamiskt e-tal. Planlagda bostäder är inkluderade i statistiken.
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på marginalen för att uppfylla 100k till 2030 anses 
vara mer riskabla än de som har större marginal. Till 
detta ska läggas att Stockholm sannolikt kommer 
att fortsätta växa efter 2030, sannolikt med ökad 
tillväxttakt.

Utbyggnadsanalysen visar att scenario ÖP klarar 
100K till 2030 med god marginal. Analysen visar 
också att den centrala staden har potentiellt mer 
byggbar  mark än alla tyngdpunktern tillsammans. 
Den centrala staden är av hållbarhetsskäl och att-
raktivitetsskäl den självklara platsen att börja pla-
nera för scenario HÖG, dvs en stadsutveckling med 
tät, blandad,  grön bebyggelse. Sedan visar analysen 
att vissa tyngdpunkter har större potential än andra, 
då de har byggbar mark med stora drivkrafter som 
samtidigt har relativt små begränsningar. Dessa är 
Farsta, Skärholmen, Brommaplan och därefter Kis-
ta ,Vällingby, Älvsjö.

I scenario HÖG och i scenario ÖP, där utbyggnad 
tillåts ske på vissa grönområden med små eller 
måttliga begränsningar i lägen med mycket stora 
drivkrafter, sker utbyggnad på 45 hektar grönyta i 
tyngdpunkterna och i den centrala staden. Om sce-
nario HÖG även genomförs i övriga staden så blir 
utbyggnaden på ytterligare 30 hektar. Med beräknad 
ny park inom exploateringsområden med brist blir 
det +5 hektar i LÅG, -28 hektar scenario ÖP och -58 
hektar i scenario HÖG. i Detta kan låta mycket men 
sett till alla kommunens grönområden som utgör 

6481 hektar är det -4 promille i scenario ÖP och -9 
promille i scenario HÖG. 

Slutsatsen är ändå att för att kunna bygga den stora 
mängd bostäder som målet 100K till 2030 eftersträ-
var så måste grönområden tas i anspråk. Hur myck-
et beror på plats och läge i staden. Denna utredning 
svarar inte på exakt hur grönstrukturen eller infra-
strukturen bör planeras. Attraktivitet och hållbar-
het bör vara ledstjärnor för stadsutvecklingen. Ska 
ÖP och scenario HÖG genomföras kommer det med 
all säkerhet betyda omfattande satsning på stadens 
grönområden, offentliga rum och infrastruktur för 
gående, cykel och kollektivtrafik – för att uppnå vi-
sionen om Promenadstaden.
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fig 2. Hur länge räcker den byggbara marken i olika scenarier givet en 
utbyggnadstakt på 5000 bostäder per år från och med 2012 inom hela 
Stockholms stad. ÖP (4 TP) betyder scenario HÖGi endast 4 tyngdpunkter 
(Farsta, Skärholmen, Brommaplan, Vällingby) och resten scenario LÅG. ÖP 
(bara CS) betyder scenario HÖG endast i centrala staden och LÅG i övrigt. 
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1.1 BAKrUNd oCH SyFTE

100 000 boSTäder Till 2030

Följande utredning är ett underlag till Stockholms 
stads uppdrag om att realisera 100 K, en politisk 
målsättning om att bygga 100 000 bostäder fram 
tills år 2030. ”Stadens Vision 2030” och ”Översikts-
planen Promenadstaden”, liksom den strategiska 
trafikplanen ”Framkomlighetstrategin” pekar alla 
på ett starkt behov av att hantera inflyttningen till 
staden, både i form av bostäder samt genom att han-
tera framkomligheten i staden genom utbyggnad 
av kollektivtrafik, gator och vägar. En växande stad 
är inte bara viktig för att ge fler möjligheten att bo i 
Stockholm, utan också för hela staden och regionens 
konkurrenskraft.

Bostadsbyggandet i Stockholm är en politiskt prio-
riterad fråga både nationellt, regionalt och lokalt. 
Stadens kommunfullmäktige har beslutat om en ut-
byggnadstakt på ca 5 000 bostäder per år. De utpe-
kade strategierna för denna utbyggnad i Stockholms 
stads översiktsplan är att fortsätta stärka centrala 
Stockholm genom en tätare, mer sammanhållen, 
mer mångsidig och mer levande stadsmiljö, komplet-
terat med förtätning av de utpekade tyngdpunkterna 
(strategiska knutpunkter med god kollektivtrafik), 
för att koppla samman och främja en levande stads-
miljö i staden som helhet. 

Stockholms stad byggs idag ut på ett varierat sätt. 
Detta illustreras av FIG 4 som visar på pågående pla-
ner och markanvisningar. Å ena sidan finns de stora 
utbyggnadsområdena som Hagastaden, Årstafältet 
och Norra Djurgårdsstaden. Å andra sidan pågår en 
så kallad gluggförtätning av hela kommunen. Denna 
typ av förtätning sker oftast på mindre ytor som har 
identifierats av staden eller av byggherrar och inne-
bär inga större tillskott vad gäller lägenhetsantal. I 
de allra flesta fall röner såväl de stora utbyggnadspro-
jekten och gluggförtätningen ett stort motstånd från 
den lokala opinionen. När nu möjligheterna att bygga 
ut de tidigare stora hamn- och industriområdena, så 
som Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden  
börjar ta slut, krävs en analys av möjligheterna att på 
ett mer omfattande sätt förtäta ytterstaden för att 
nå de bostadspolitiska målen och samtidigt skapa 
förutsättningar för attraktivt och hållbart stadsbyg-
gande. Och det är utifrån denna utmaning som över-
siktsplanen  Promenadstaden föreslagit en mer om-
fattande förtätning i de utpekade tyngdpunkterna 
och i den centrala stadens omgivning. 

Med bakgrund i en omfattande analys av drivkrafter 
och begränsningar för förtätning inom Stockholms 
stad undersöker denna utredning om och hur över-
siktsplanens strategier kan klara att uppfylla målet 
om 100 000 bostäder till 2030. 

fig 4: Pågående planer inom Stockholms stad (februari 2013)

fig 3: Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm
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fig 7: Sambandet mellan antalet resor med olika trafikslag och invånare 
per hektar (UN-HABiTAT 2012).

fig 5: Sambandet mellan utbudet av urbana verksamheter och täthet 
mätt i boende och arbetande inom 1 km är 90 procent (Spacescape 2012).

fig 8: Befolkningstätheten mätt som personer per hektar

fig 6: Utbudet av urbana verksamheter
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STOCKHOLMS LÄN

varför förTäTaS STockholm?

Stockholms bebyggelsetäthet varierar kraftigt. De 
flesta av flerbostadsområdena i ytterstaden är un-
gefär en femtedel så täta som innerstaden och små-
husområdena högst en tiondel. Denna ojämna täthet 
indikerar en stor rymlighet i ytterstadsbebyggelsen 
men också på stora funktionella skillnader mellan 
innerstad och ytterstad. 

Forskning inom transport och stadsbyggnad har 
pekat på två centrala samband mellan täthet och 
hur städer fungerar. Dels genererar en ökad täthet 
ett ökat utbud av näringar, urbana verksamheter 
och service. Bland annat har studier av Spacescape 
i såväl Stockholm, Göteborg som Örebro visat på ett 
samband på 80–90% mellan täthet och utbud av ser-
vice och urbana verksamheter (inom 1 km). Det an-
dra sambandet som det idag råder enighet om inom 
transportforskningen, är att tätheten kan minska 
beroendet av motoriserade transporter genom bättre 
underlag för konkurrenskraftig kollektivtrafik och 
genom kortare gång- och cykelavstånd i vardagen. 
I en studie från Trafikverket visades att samban-
det mellan tätheten och drivmedelsförbrukning var 
70%. 

Drivkrafterna för förtätning handlar alltså både om 
tätheten i sig och dess konsekvener - den ökade möj-
ligheten för människor att mötas utan att behöva 
transportera sig i bil, och för ett bärkraftigt lokalt 
serviceunderlag. Inom forskningen har det till och 
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fig 9-10: Centrala stadens utvidgning samt tyngdpunkter, punkter där 
utbyggnad är särskilt önskvärd enligt översiktsplanen.

 Tyngdpunkt / knutpunkt 250 m

 Tyngdpunkt / knutpunkt 500 m

 Tyngdpunkt 1000 m och centrala stadens utvidgning

med föreslagits en konkret gräns för ”hållbar täthet” 
på 150 invånare per hektar (UN-HABITAT 2012). 
150 invånare motsvaras av de röda stadsdelarna 
på täthetskartan i Fig. 8. Men hög täthet påverkar 
inte bara en stads hållbarhet genom dess effekter på 
transportsystemet och det lokala serviceunderlaget. 
Att bygga tätt innebär också att man sparar mark för 
annan markanvändning, som till exempel jordbruk 
eller för att rymma stadens ekosystemtjänster och 
grönstruktur. Tillgängligheten till såväl det gröna 
som till det täta är en livskvalitet för många boende 
och arbetande i staden. Detta bekräftas i den så kall-
lade stadskvalitetstudien som Spacescape och Evi-
dens  genomfört på uppdrag av TMR och flera kom-
muner, bland annat Stockholms stad. I denna studie 
(kommande rapport våren 2013) slås fast att det som 
driver efterfrågan på bostads- och kontorsmarkna-
den är just stadskvalitet, i termer av utbud, täthet, 
kollektivtrafik, parker, vatten och gator för gående – 
kort sagt en tät och grön promenadstad. 

SyfTe

Utredningen syftar till att ge ett kunskapsunder-
lag angående möjligheterna att realisera stadens 
målsättning om 100 000 bostäder till år 2030. Med 
grund i de drivkrafter och begränsningar som finns 
i stadens idag avser detta arbete:

• Analysera och illustrera utbyggnadspotentialen i 
Stockholms stad, med särskilt fokus på tyngdpunk-
ter och den centrala stadens utvidgning.

• Summera analysen av utbyggnadspotential genom 
utbyggnadsscenarier.

• Fungera som referens till fortsatt diskussion om 
stadens utveckling.

avgränSning och STaTiSTik

Utredningen är geografiskt avgränsad till Stock-
holms stads kommungräns.  Avgränsningar gällan-
de centrala stadens utvidgning liksom tyngdpunk-
terna följer översiktsplanens definition. Beslutade 
infrastrukturinvesteringar som spårstationer har 
tagits med i analyserna.  Kartunderlag har levere-
rats av Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 
samt avdelningen Tillväxt, miljö och regionplane-
ring, Stockholms läns landsting. Kvalitetssäkring av 
kartmaterial, särskilt vad gäller värdering av grön-
struktur, har genomförts av Stadsbyggnadskonto-
ret. Analysen av utbyggnadspotential har resulterat 
i byggbara markytor. Hur ny bebyggelse och offent-
liga ytor ska utformas  har inte rymts i denna studie.

Resultaten redovisas på en rad olika områden för-
delat utifrån studiens syfte att klargöra utbygg-
nadspotentialen i Stockholms ytterstad givet en 
planering i enlighet med Stockholms stads stads-
utvecklingsstrategier. Ytterstaden är uppdelat i tre 
områden: Västerort, söderort och den centrala sta-
dens utvidgning. Utöver dessa områden redovisas 
resultaten fördelat på tyngdpunkterna och utpekade 
knutpunkter i centrala stadens utvidgning, områ-
den inom 500 meter från spårstation samt för hela 
Stockholms stad inklusive innerstaden fördelat på 
stadsdelsområden och totalt. 

innerstaden

Centrala 
stadens 

utvidgning

Västerort

Söderort

Knutpunkt

Tyngdpunkt
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fig 11: illustrationen visar hur modellen är uppbyggd med avseende på analys av drivkrafter och begränsningar, framtagande av exploateringsbara ytor 
samt beräkning av volymer mätt i antalet bostäder. Scenarierna tas fram med hjälp av modellens gränsvärden, där HÖG-scenariet innebär fler exploate-
ringsbara ytor än LÅG, och ÖP-scenariet innebär en kombination av dessa två. .
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Den modell som använts i utredningen har arbetats 
fram under flera år tillsammans med SBK och före 
detta Regionplanekontoret, och med stöd i den se-
naste stadsbyggnadsforskningen. En workhop har 
också genomförts med kommunen för att diskutera 
underlaget och kalibrera gränsvärden för förtät-
ningens olika drivkrafter och begränsningar. 

I utbyggnadsmodellens första steg kartläggs för-
utsättningarna för utbyggnad. Genom en analys av 
politiskt definierade behov och friheter, marknads-
tryck och fysiskt utrymme summeras drivkrafter 
och begränsningar i GIS, vilket resulterar i både 
kartor och statistik. Summeringen görs med hjälp 
av gränsvärden från översiktsplanen och andra stra-
tegiska planeringsdokument kompletterat med se-
naste forskningen om bland annat marknadskrafter.

I steg två identifieras utbyggnadsytor utifrån scena-
rier baserade på en svag eller stark stads- och sam-
hällsutveckling Scenario LÅG innebär färre ytor då 
drivkrafterna är svaga och begränsningarna stora. 
Scenario HÖG  ger fler ytor då drivkrafterna är stör-
re och begränsningarna mindre. Ett tredje scenario, 
ÖP, genereras baserat på översiktsplanens strategi 
om mer omfattande förtätning i tyngpunkterna och 
mindre förtätning i övriga delar av ytterstaden. Öp 
kan därmed sägas utgöra en mix av låg och hög. 

I steg tre beräknas utbyggnadsvolymerna, det vill 
säga antalet bostäder, med hjälp av olika tomtex-
ploateringsgrad. Med tomtexploateringsgrad menas 
mängden våningsyta i relation till tomtens storlek. 

1.2 UTByGGNAdSModELLEN
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2.1 METodBESKriVNiNG

meTodbeSkrivning

Det finns en stor mängd forskning inom stadspla-
nering, stadsbyggnad och trafik som identifierat 
begränsingar och drivkrafter i städers utveckling. 
Denna forskning var utgångspunkt när Stockholms 
stad och Regionplanekontoret 2009 gav Spaces-
cape uppdraget att genomföra utredningen ”Tätare 
Stockholm”. Utredningen resulterade i en analysmo-
dell för förtätning och utbyggnad som sedan dess har 
används av flera kommuner i regionen. Denna ana-
lysmodell, som illustreras här till höger, utgör första 
steget i analysen av Stockholm  utbygnadspotential. 

Analysmodellen består av fyra fält, varav två be-
skriver begränsningar och två beskriver drivkraf-
ter. För att beskriva drivkrafter och begränsningar 
för utbyggnad från såväl ett politiskt som ett mark-
nadsmässigt perspektivet är utbyggnadsanalysen 
uppdelad i fyra teman. Utbyggnadsbehov och ut-
byggnadstryck klargör drivkrafter medan utbygg-
nadsfrihet och utbyggnadsutrymme beskriver olika 
former av begränsningar.

uTbyggnadSbehov 

Avser den exploatering som krävs för en hållbar 
stadsutveckling och drivs av politiska målsättning-
ar för en hållbar tillväxt beskrivna i kommunens 
översiktsplan Promenadstaden samt andra strate-
giskt viktiga dokument som Vision 2030 och Fram-
komlighetsstrategin. Även Cykelplanens pendlings-
stråk ses som ett behov.

uTbyggnadSTryck 

Drivs av marknadens efterfrågan och betalningsvil-
ja. Som underlag används Spacescapes och Evidens 
studier av Stockholmsregionen som förklarar bo-
stadsmarknadens värdering av stadskvalitet. Studi-
erna förklarar bostadspriserna till cirka 90 procent.

uTbyggnadSfriheT 

Avser den juridiska och politiska dimensionen som 
begränsar möjligheten att bebygga ett område, till 
exempel skyddad mark av olika slag.

uTbyggnadSuTrymme 

Avser byggbarheten och begränsas av stadens fy-
siska form och infrastruktur, till exempel mängden 
obebyggd yta.
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K VARTERSFORM 

NÄRHET TILL CITY

REGIONAL TILLGÄNGLIGHET

 

NÄRHET TILL VATTEN

TILLGÅNG TILL PARK

TILLGÅNG TILL GÅNG- OCH GATUNÄTET

TILLGÅNG TILL URBANA VERKSAMHETER

NÄRHET TILL SPÅRSTATION

TRYCK

DRIVKRAFTER

T YNGDPUNK TER

BEBYGGELSEGL APP 

L ÅGT SERVICEUNDERL AG

L ÅG FUNK TIONSTÄTHET

C YKELPENDLINGSSTR ÅK

CENTR AL A STADENS UTVIDGNING

FRIH
ET

UTRYM
M

E

SKYDDSZONER (FARLIGT GODS OCH KRAFTLEDNINGAR) 

FLYGBULLER

REKREATIONSANLÄGGNINGAR

RYMLIGHET

BEBYGGD MARK

AVSAKNAD AV INFR ASTRUKTUR

KUPER AD MARK

PL ANL AGD MARK 

BEGRÄNSNINGAR

BEHOV

VERKSAMHETSOMRÅDEN

VÄRDEFULLA BIOTOPER och ESBO

GRÖNA PROMENADER OCH GRÖNSTRUKTURENS AREA

MARK MED NATUR OCH KULTURSKYDD

VÄRDEFULLA SOCIOTOPER

fig 12: Analyser indelade i behov, tryck, frihet och utrymme. Analysmodellen togs fram i utredningen ”Tätare Stockholm” 2009..
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SpaTiala analySer i giS

Utbyggnadsanalysen består av 28 olika GIS-analy-
ser som täcker hela Stockholms stads yta, inlusive ett 
omland på 1 km utanför kommungränsen. En mängd 
analyser har valts ut med grund i modellen för att il-
lustrera drivkrafter och begränsningar. Analysen är 
på intet sett en komplett redovisning av potentialen 
utan ska snarare ses som en tematisk och övergri-
pande samling strategiska stadsbyggnadsfaktorer 
baserad på utpekade värden i stadens översiktsplan 
Promenadstaden och Spacescapes tidigare analyser 
av bostads- och kontorsmarknadens värdering av 
Det enklaste sättet att mäta närhet i staden är fågel-
avstånd, vilket är den raka vägen mellan två punkter. 
Fågelavstånd tar inte hänsyn till barriärer i gatunä-
tet, utan räknar bara på det närmsta avståndet obe-
roende av det verkliga gatunätet. Ett mer realistiskt 
sätt att mäta närhet är att räkna på gångavståndet 
via det tillgängliga gatunätet. 

Ytterligare ett mått som används för att mäta när-
het i utbyggnadsmodellen är tillgänglighet i gatunä-
tet. Tillgänglighet i gatunätet kan sägas motsvara 
det upplevda avståndet från ett stadsrum till andra 
stadsrum, mätt med hjälp av siktlinjer mellan stads-
rummen. Måttet är hämtat från forskningsfältet 
Space syntax och benämns ofta för rumslig integra-
tion. Tillgänglighet i gatunätet har också visat sig 
influera var utåtriktade verksamheter lokaliserar 
sig och hur lätt det är att hitta till ett stadsrum.

Vid sidan av närhetsanalyser används också till-
gångsanalyser. Dessa mäter hur stort utbud som nås 

inom ett visst gångavstånd. Bland annat har studier 
visat att tillgången till boende och arbetande fångar 
cirka 90 procent av serviceutbudet, såväl i Stock-
holm, som i Göteborg och i Örebro.

I utbyggnadsanalysen har analysresultatet lagts på 
ett rutnät av ytor för att täcka all mark. De bakomlig-
gande analyserna har dock utförts med kommunens 
gatu- och vägnät för att beräkna det faktiska gång-
avståndet.

fig 13: Tillgång

fig 14: Närhet

fig 15: Tillgänglighet i gatunätet
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2.2 UTByGGNAdSBEHoV 

den Samlade poTenTialen SeTT uTifrån 
kommunenS drivkrafTer 

Utbyggnadsbehov avser den exploatering som sta-
den i sin strategiska planering pekat ut som nödvän-
dig för en hållbar stadsutveckling. Utbyggnadsbehov 
drivs av politiska målsättningar vilket kommer till 
uttryck i kommunens översiktsplan Promenadsta-
den och i Vision 2030. Målsättningar i Stockholms 
stads framkomlighetsstrategi antas också innebära 
ett utbyggnadsbehov. Tyngdpunkterna och centrala 
stadens utvidgning tar upp det utbyggnadsbehov 
som finns  för lägen med god tillgänglighet med kol-
lektivtrafiken. Utbyggnad längs de så kallade pend-
lingsstråken från Cykelplan 2012 antas också utgöra 
ett behov, liksom områden där funktionstätheten är 
låg, där serviceunderlaget för urbana verksamheter 
är lågt och där det finns glapp mellan bebyggelse. 

BE
HOV

SUMMEriNG

k arTa: Summer aT uTbyggnadSbehov

 Mycket stora drivkrfater    Stora drivkrfater    Måttliga drivkrfater
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ANALYSTEMA ANALYSMÅTT GRÄNSVÄRDEN

Centrala stadens ut vidgning Knutpunkter och centrala stadens utvidgning

250 m radie kring respektive knutpunkt

500 m radie kring respektive knutpunkt

Hela centrala stadens utvidgning

Strategiska tyngdpunkter Strategiska tyngdpunkter

250 m radie kring respektive tyngdpunkt

500 m radie kring respektive tyngdpunkt

1000 m radie kring respektive tyngdpunkt

Litet serviceunderlag Boende och arbetande inom 1 km gångavstånd
< 5000 boende och arbetande 

inom 1 km gångavstånd

Låg funktionstäthet Boende multiplicerat med arbetande inom 300 m gångavstånd < 500 boende x arbetande inom 300 m gångavstånd

Bebyggelseglapp Bebyggelseglapp Glapp mellan byggnader på 100-500 m

Cykelplan Stråk i cykelplanen Stråk i cykelplanen

Regional tillgänglighet Antal arbetsplatser inom 30 min kollektivtrafikresa

> 430 000 arbetsplatser

> 400 000 arbetsplatser

> 320 000 arbetsplatser

fig 16. uTbyggnadSbehoveT uTgör en Summering av 
Sju analySer, var av TyngdpunkTer och cenTr al a 
STadenS uTvidgning redoviSaS i Samma k arTa.
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TyNGdPUNKTEr

inTrodukTion

En tyngdpunkt utpekad i Promenadstaden är mer 
än en viktig bytespunkt i kollektivtrafiken. Den är 
också en stor målpunkt för handel, service och arbe-
te samt med en betydande andel boende i närheten. I 
översiktsplanen pekas nio tyngdpunkter ut samt ett 
område definierat som centrala stadens utvidgning. 
Tyngdpunkterna är Spånga, Kista, Vällingby, Brom-
maplan, Skärholmen, Fruängen, Älvsjö, Högdalen 
och Farsta. Inom dessa tyngdpunkter eftersträvas 
en hög täthet för att understödja ett attraktivt han-
dels- och serviceutbud och för att ge många boende 
och arbetande god tillgång till kollektivtrafik. 

Inom centrala stadens utvidgning har ytterligare 
fyra särskilt viktiga knutpunkter identifierats: Sö-
derstaden/Gullmarsplan, Årstaberg, Liljeholmen 
och Alvik. Dessa delar av centrala stadens utvidg-
ning har ett högre behov av utbyggnad än den cen-
trala stadens utvidgning som helhet

mått: Fågelavstånd från tyngdpunkt och cen-
trala stadens utvidgning

underlag: Översiktsplanens definition av  tyngd-
punkter och centrala stadens utvidgning

BE
HOV

uTpekade uTvecklingSområden är en myckeT STor drivkrafT

k arTa: TyngdpunkTer , cenTr al a STadenS uTvidging

 250 m    500 m     1000 m och centrala stadens utvidgning
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CyKELPENdLiNGSSTrÅK

inTrodukTion

I Cykelplan 2012 beskrivs behovet av en ökad andel 
cyklister. De utpekade pendlingsstråken i Cykelpla-
nen avser koppla samman stadsdelar och möjliggöra 
för arbetspendling med cykel. Utbyggnad i nära an-
slutning till pendlingsstråk ökar möjligheterna för 
de boende att välja cykel som huvudsakligt trans-
portsätt. 

reSulTaT

Analysen visar på pendelstråkens täckning. Stråken 
sammanfaller ofta med hög tillgänglighet i gatunä-
tet. 

mått: Fågelavstånd från pendlingsstråk

underlag: Stockholms Cykelplan 2012

BE
HOV

mark nära cykelplanenS pendlingSSTråk är en måTTlig drivkrafT

k arTa: cykelpl an 2012

  Pendlingsstråk och huvudstråk i Cykelplan 2012
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FUNKTioNSTäTHET

inTrodukTion

I Promenadstaden eftersträvas blandstad i alla be-
byggda områden. Blandstad, mätt i boende och arbe-
tande i grannskapet ökar stadsmiljöns attraktivitet 
genom mer livfulla stadsmiljöer både dagtid och 
kvällstid samt ökar möjligheterna för korta avstånd 
mellan arbetsplatser och bostäder. En låg funktions-
täthet skapar därmed ett utbyggnadsbehov av an-
tingen bostäder eller arbetsplatser. 

reSulTaT

Analysen visar på ett fåtal stadsdelar som är både 
täta och blandade. Stora delar av innerstaden når 
höga nivåer, men i övrigt är det många stadsdelar 
som helt saknar en tät blandning av boende och ar-
betande. Detta ger stadsdelarna ett mycket litet ser-
viceunderlag då dagbefolkningen i stadsdelarna är 
starkt begränsad. Det minskar också förutsättning-
arna för att kunna bo och arbeta i samma stadsdel.

mått: Boende x arbetande inom 300 m faktiskt 
gångavstånd

underlag: Fastpak10, Par06,  vägnät från axial-
karta

BE
HOV

låg funkTionSTäTheT är en måTTlig drivkrafT

k arTa: anTal boende X arbeTande inom 300 m

  4 000 000- 24 666 000   2 000 000-4 000 000    800 000-2 000 000   200 000-800 000   50 000-200 000    20 000-50 000   5 000-20 000    1 000-5 000  0-1 000
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SErViCEUNdErLAG

inTrodukTion

Inriktningen i översiktsplanen är att all tillkom-
mande bebyggelse ska ha god tillgänglighet till sta-
dens utbud av service och andra målpunkter. Analy-
sen visar  serviceunderlag i form av  täthet av boende 
och arbetande inom gångavstånd. Ett utbyggnads-
behov finns i miljöer med låg täthet av boende och 
arbetande.

reSulTaT

Tätheten av boende och arbetande följer till stor del 
tunnelbanans sträckningar. Exempel på det är linjen 
mot Fruängen. Ett undantag är stråket mot Häs-
selby där delar av Bromma har lågt serviceunder-
lag. Analysen visar i övrigt på högt serviceunderlag 
i Årsta, Kista, Rinkeby och Tensta och mycket högt 
serviceunderlag  i centrala Stockholm. Låg täthet 
och därmed lågt serviceunderlag finns bland annat 
i Älvsjö,  Spånga och Brommaplan. 

mått: Boende och arbetande inom 1 km gångav-
stånd via gatunätet

underlag: Fastpak10, Par06, vägnät från axial-
karta

BE
HOV

lågT Serviceunderlag är en måTTlig drivkrafT

k arTa: boende och arbeTande inom 1 000 meTerS gångavSTånd

   40 000-117 000   25 000-40 000   20 000-25 000    15 000-20 000     10 000-15 000    8 000-10 000 6 000-8 000  4 000-6 000   2 000-4 000  0-2 000
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BEByGGELSEGLAPP

inTrodukTion

Med glapp menas här obebyggda markytor. Även om 
dessa ytor många gånger har en viktig funktion att 
fylla utgör de också ett avstånd mellan bebyggelsen, 
vilket leder till mindre närhet mellan människor, 
handel och service. För att överbrygga barriärer och 
öka närheten mellan stadsdelar bör befintliga bebyg-
gelseområden länkas samman med ny bebyggelse 
enligt Promenadstaden.

reSulTaT

I ytterstaden består bebyggelseglappen mestadels av 
infrastruktur och grönområden..

mått: Glapp mellan byggnader på 100–500 m

underlag: Byggnader i primärkarta (2012)

BE
HOV

STora glapp är en måTTlig drivkrafT

k arTa: bebyggelSegl app

  Glapp 100-500 meter
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TiLLGäNGLiGHET MEd KoLLEKTiVTrAFiK

inTrodukTion

De olika tyngdpunkterna är utpekade utifrån deras 
goda kollektivtrafiklägen. Detta torde ge incitament 
för bostadsbyggande. Tillgängligheten kan mätas 
mer noggrant genom att beräkna hur många arbets-
platser som är möjligt att nå inom ett vanligt restids-
avstånd. Här har 30 minuter bedömts vara realis-
tiskt. Analysen är gjord på basområdesnivå och tar 
hänsyn till kapacitet och turtäthet. 

reSulTaT

Eftersom Stockholms kollektivtrafiknät i hög grad 
är radiellt så är tillgängligheten störst i innerstaden. 
Förstadsområden som också har bra tillgänglighet 
är Gullmarsplan, Liljeholmen, Alvik och Älvsjö. För-
ortscentrum som därefter är tillgängliga är Spånga 
och Kista som uppnår hög tillgänglighet . En pendel-
tågsstation eller tunnelbana i närförort ger god kol-
lektivtrafiktillgänglighet.

mått: Antal arbetsplatser som nås inom 30 min 
restid med kollektivtrafik

underlag: Tillgänglighetsanalys från TMr 

BE
HOV

god kollekTivTrafikTillgängligheT är en STor drivkrafT

k arTa: TillgängligheT Till den regional a arbeTSmarknaden via kollekTivTr afik inom 30 minuTer

  420 000-668 000 arbetsplatser    400 000-450 000   350 000-400 000   300 000-350 000   250 000-300 000   200 000-250 000   150 000-200 000   100 000-150 000   50 000-100 000  0-50 000
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2.3 UTByGGNAdSTryCK 

Utbyggnadstryck drivs av marknadens efterfrågan 
och betalningsvilja. Analyserna som används för att 
definiera tryck i modellen utgår från studier om vil-
ka stadskvaliteter som har högst värde för köpare av 
bostäder i Stockholm. Studierna baseras på faktiska 
överlåtelser till skillnad från kundundersökningar 
eller enkäter. 

Marknadens värdering av bebyggelsen i Stockholm 
visar tydligt att  de faktorer som ligger inom begrep-
pet hållbar stadsbyggnad, som exempelvis kollektiv-
trafiktillgång och promenadstaden, sammanfaller 
med det som har en hög ekonomisk värdering.

  TRYCK

SUMMEriNG
marknadenS Samlade Tryck för 
framTida uTbyggnad

k arTa: Summer aT uTbyggnadSTryck

 Mycket stora drivkrafter    Stora drivkrafter    Måttliga drivkrafter    Små stora drivkrafter  
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ANALYSTEMA ANALYSMÅTT GRÄNSVÄRDEN

Närhet till City Gångavstånd till centralstation

Inom innerstaden

Inom 6 km gångavstånd från centralstation

Inom 8 km gångavstånd från centralstation

Tillgång till urbana verksamheter Antal butiker, restauranger och kulturverksamheter inom 1 km gångavstånd

> 40 st urbana verksamheter 

> 20 st urbana verksamheter 

> 10 st urbana verksamheter 

Närhet till spårstation Gångavstånd till närmaste spårstation, inklusive infrastruktursatsningar till 2030

250 m radie kring spårstation

390 m radie kring spårstation

780 m radie kring spårstation

Närhet till vatten Gångavstånd till närmaste större vattenyta
Inom 200 m fågelsvatånd till vatten

Inom 400 m fågelsvstånd till vatten

Tillgång till park Mängd parkyta inom 1 km gångavstånd > 25 ha parkyta

Kvartersform Index baserat på kvarterets slutenhet samt andel entréer mot gatan Basområde med genomsnittligt värde > 30

Tillgänglighet i gatunätet Integration R7 > 1,75 integrationsvärde

fig 19: uTbyggnadSTryck uTgör en Summering av Sju analySer.
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fig 17 & 18: genomSniTTligT boSTadr äTTSpriS och SocioekonomiSkT indeX för TyngdpunkTer och knuTpunkTer
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NärHET TiLL CiTy

inTrodukTion

Det är allmänt känt inom urbanekonomisk forsk-
ning att närheten till City (Central Business District, 
CBD) är ett grundläggande värde. Städer växer i 
grunden monocentriskt. Detta mått överensstäm-
mer relativt väl med restider för alla sorts trafikslag. 
Det betyder kortfattat att det är mest värdefullt att 
kunna gå till City, därefter cykla och slutligen åka 
kollektivt eller bil. Gåendes räckvidd uppskattas 
vanligen till 1–2 km, och cyklisters till 5–10 km. 

reSulTaT

Bilden av närheten till City är i stort sett radiell. På 
grund av de stora vattnen så är dock närheten större 
vid innerstadens brofästen, så som Alvik, Liljehol-
men och Gullmarsplan. 

mått: Faktiskt avstånd till city

underlag: Gatunätet i Terrängkartan från Lant-
mäteriet

  TRYCK

närheT Till ciTy är en myckeT STark drivkrafT

k arTa: gångavSTånd Till ciTy mäTT i meTer via gång och gaTuvägnäTeT

  0-1 000   1 000-2 000     2 000 3 000     3 000-4 000    4 000-56000      6 000-8 000   8-000-10 000   10 000-12-000   12 000- 14 000   14 000-21 000



uTbyggnadSföruTSäTTningar / 29

UrBANA VErKSAMHETEr

inTrodukTion

Butiker, restauranger och kulturverksamheter är 
sådant som vanligen associeras med en bra och in-
tressant stadsmiljö. I studierna benämns de urbana 
verksamheter. De bidrar med livskvalitet i närmil-
jön, att från sin bostad kunna gå och handla, äta, 
uppleva.  Det handlar inte bara om konsumtion, utan 
kanske främst om vad som i forskningen kallas en 
”tredje plats”, skild från bostaden och arbetet, eller 
snarare ett andra vardagsrum, där man kan se och 
träffa andra i grannskapet kring en social aktivitet.  
Utbudet av urbana verksamheter är beroende av sta-
dens täthet, samt om det finns lokaler i gatuplan. 

reSulTaT

Utbudet av urbana verksamheter är klart störst i in-
nerstaden. Förortsscentrum som står ut är Kista, 
Vällingby, Skärholmen, Farsta och Gullmarsplan 
som till skillnaden från de andra ligger i anslutning 
till innerstaden. 

mått: Antal verksamheter inom handel, restau-
rang och kultur inom 1000 meters gångavstånd

underlag: Arbetsställeregistret från SCB

  TRYCK

uTbud av handel, reSTauranger och kulTur är en myckeT STark drivkrafT

k arTa: anTal urbana verkSamheTer inom 1 000 meTerS gångavSTånd

 >160-1250  >80-160    40-80    T20 40     10-20    8-10   6-8   4-6   2-4   0-2
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NärHET TiLL SPÅrSTATioN

inTrodukTion

Spårstationer är till skillnad från busshållplatser 
fasta strukturer över tid och är ofta förenliga med 
en generellt god tillgänglighet i kollektivtrafiken. 
En utbyggnad kring spårstationer är därför mycket 
strategisk för att minska bilberoendet och ge under-
lag till en turtät och attraktiv kollektivtrafik. I stu-
dier av bostadsrättsmarknadens värdering av stads-
kvaliteter i Stockholm visade sig spårstationer ha 
hög signifikans (Spacescape/Evidens 2011). 

reSulTaT

Spårtrafiken skapar tydliga stråk med utbyggnads-
potential i stora delar av kommunen. Avståndet är 
långt till spårstation i norra Hässelby, delar av norra 
Bromma samt i Älvsjös omland. Tunnelbana, Tvär-
bana och annan spårburen trafik har god täckning 
2030. 

mått: Gångavstånd till spårstation

underlag: Spårstationer 2030 från SL, axialkarta 
2012.

  TRYCK

närheT Till SpårSTaTion är en STark drivkrafT

k arTa: gångavSTånd Till SpårSTaTion mäTT i meTer via gång/gaTunäTeT

 0-250 m   250-500 m   500-750 m  750-1 000 m  1 000- 1 500 m    1 500-2 000 m  2 000-2 500 m  2 500-3 000 m  3 000-3 500 m   >3 500m
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TiLLGäNGLiGHET i GATUNäTET

inTrodukTion

Att som gående kunna röra sig fritt i en stad, att ha 
vägvalsfrihet, har ett erkänt värde för stadslivet, och 
tar vanligen formen av ett sammanhängande nät 
för gående.  Forskning visar att lättheten för gående 
mätt hur väl sammankopplat gatunätet för gående 
är, har ett starkt samband med hur mycket män-
niskor går och i vilken utsträckning man använder 
bilen. Att gatunätet för gående är väl sammankopp-
lat har även betydelse för stadsdelars orienterbarhet 
och rumsliga integration. Hur det offentliga rummet 
hänger samman har även enligt ny forskning bety-
delse för i vilken utsträckning människor rör sig 
mellan områden och stadsdelar. 

reSulTaT

Innerstadesns gatunät står ut som det mest inte-
grerade och sammankopplade. Delar av ytterstaden 
som har ett väl utbyggt gatunät är Bromma, Spånga 
och Enskede. 

mått: Tillgänglighet till gång- och gatuvägnätet 
inom 6 axialsteg enligt Space syntax-metodik

underlag: Axialkarta 2012 (Spacescape)

  TRYCK

god TillgängligheT för gående i gaTunäTeT är en måTTlig drivkrafT

k arTa: TillgängligheT i gång-/gaTunäTeT, inTegr aTionSvärde

 1,7-2,26    1,6-1,7    1,5-1,6    1,4-1,5   1,,3-1,4   1,2-1,3   1,1-1,2   1,0-1,1   0,9-1,0   0-0,9
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NärHET TiLL VATTEN

inTrodukTion

Närheten till vatten är något som för hundra år se-
dan hade betydelse för tillgängligheten, då vattnet 
i högre grad var en del av stadens transportsystem. 
Idag betyder närhet till och utsikt över vatten nå-
gonting annat. Det är mer av ett upplevelsevärde. 
Att man kan uppleva de öppna vattenytorna, vidden, 
rymden och känslan av skärgård. Efterfrågan av 
att bo nära vatten liknar den för grönområden. Det 
handlar säkerligen om upplevelsen av att ha natur 
nära sitt boende. Att Stockholms skärgårdsmiljöer 
är något mycket attraktivt speglas av den stora efter-
frågan på vattennära exploateringar. Det gäller både 
Mälaren och Östersjöns skärgård.

reSulTaT

De delar som har nära vatten upplever generellt ett 
större utbyggnadstryck så som Brommas stränder, 
Mälarhöjden, Gröndal, Liljeholmen, Hammarby 
med mera. 

mått: Fågelväg till vattenområde större än 5 hek-
tar

underlag: Vattenområden i Terrängkartan från 
Lantmäteriet

  TRYCK

närheT Till vaTTen är en STark drivkrafT

k arTa: närheT Till vaTTen

 0-200 m    200-400 m   400-600 m   600-800 m   800-1 000 m    1 000-1 250 m   1 250- 1 500 m  1 500-1 750 m   1 750 m- 2 000 m  >2 000 m
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KVArTErSForM

inTrodukTion

Kvarterens slutenhet i kombination med entréer 
vända mot gatan skapar attraktivitet. Slutenheten 
bestäms av hur stor andel av fastighetens kantzon 
mot gata som är bebyggd. Detta mått fångar den 
kontinuerliga variationen från helt öppen punkt-
husbebyggelse, via halvöppen och halvsluten till helt 
sluten kvartersbebyggelse. En förklaring till varför 
det är mer attraktivt att bo i slutna kvarter kan vara  
att dessa både erbjuder skydd mot buller och skapar 
en gård, ett gemensamt socialt rum för grannar, som 
inte är den privata lägenheten och inte det offentliga 
stadsrummet. 

reSulTaT

Innerstaden har flest slutna utåtvända kvarter. Del-
vis slutna och entréer längs gata finns i områden från 
1990 och 1930. Bostadsområden byggda 1950-1970 
är i högre grad öppna  med mest inåtvända entréer. 

mått: % slutenhet och % av entréer som ligger 
utåtvända mot gata

underlag: Adresspunkter från MTr samt Fast-
ighetskartan. 

  TRYCK

SluTenheT och uTåTvända enTréer är en måTTlig  drivkrafT

k arTa: SluTenheT och enTréernaS lok aliSering, indeX

 90-100    80-90   70-80    60-70    50-60    40-50   30-40   20-30   10-20  0-10
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TiLLGÅNG TiLL PArK

inTrodukTion

Det är närheten till offentliga grönområden som är 
särskilt utformade för rekreation och lek, som får ut-
slag i analysen för bostäder i flerbostadshus. Grön-
områden i allmänhet verkar inte öka attraktiviteten 
om de inte har flera konkreta bruksvärden, till exem-
pel lekplatser, bollplaner, och öppna gräsfält. Måttet 
1 000 meter återfinns i rekreationsforskningen som 
det avstånd man är beredd att gå till större rekrea-
tionsområden. Bostäder som har mycket parkyta 
inom 1 000 meter har sannolikt också kort gångav-
stånd till den närmaste parken. 

reSulTaT

De områden med störst parktillgång är dels delar av 
innerstaden och dels vissa ytterstadsdelar som År-
sta, Vällingby, Tensta, och Husby. 

mått: Ha parkyta inom 1000 m gångavstånd

underlag: Stockholms sociotopkarta från Stads-
byggnadskontoret och axialkarta 2012 (Spaces-
cape)

  TRYCK

parkTillgång är en måTTlig drivkrafT

k arTa: parkTillgång, ha inom 1 000 m gångavSTånd

>35    30-35     25-30   20-25   15-20   10-15   7,5-10   5-7,5   2,5-5   0-2,5
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2.4 UTByGGNAdSFriHET 

Utbyggnadsfrihet avser den juridiska och politiska 
dimensionen som begränsar möjligheten att bebygga 
ett område, till exempel skyddad mark av olika slag.

Lagar, regleringar och planer bestämmer utbygg-
nadsfriheten. Det kan vara naturreservat, riksin-
tressen, skyddsområden för kraftledningar och 
farligt gods, verksamhetsområden, sociala och eko-
logiska värden i grönområdena.

den Samlade friheTen för framTida 
uTbyggnad

FRIHET

SUMMEriNG

k arTa: Summer ad uTbyggnadSfriheT

  Ej byggbart    Mycket stora begränsningar     Stor begränsning    Måttlig begränsning 
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ANALYSTEMA ANALYS GRÄNSVÄRDE

Rymlighet Kvm grönyta per person inom 500 m radie < 10 kvm grönyta per person

Verksamhetsområden Verksamhetsområden

Verksamhetsområden som ej är utpekade som stadsutvecklingsoråden, mark som 

upptas av byggnad (inklusive 15 m buffert) inom verksamhetsområde utpekat som 

stadsutvecklingsområde

Skyddszoner

Skyddszon runt kraftledningar, ej medräknat 

kraftledningar som planeras att grävas ner till 2030, 

samt runt leder för transport av farligt gods

25 m buffert runt kraftledningar, 

25 m och 100 m buffert Primärleder för transport av farligt gods samt SJ-järnvägar

Rekreationsanläggningar Parklekar, idrottsplatser och kyrkogårdar Parklekar, idrottsplatser och kyrkogårdar

Värdefulla biotoper
Ädellövskog, äldre barrskog, fuktig och torr gräsmark 

och öppen mark, våtmarker

Värdefulla biotoper, 

värdefulla biotoper inom ekologiskt särskilt betydelsefulla områden. 

Grönstrukturens area Grönyta inom 300 m radie 5 - 20 ha

Ekologiskt särskilt 

betydelsefulla områden

Kärnområden, livsmiljöer för skyddsvärda arter och 

spridningszoner
Kärnområden, livsmiljöer för skyddsvärda arter och spridningszoner

Mark med naturskydd
Nationalstadsparken, Naturreservat (inkl. planerade), 

världsarv, strandskydd

Nationalstadsparken (bebyggde mark respektive grönområde), Naturreservat (inkl. 

planerade), världsarv, strandskydd

Mark med kulturskydd
Riksintresse för kulturmiljövård, kulturreservat och 

blåklassificerade byggnader

Riksintresse för kulturmiljövård, sociotoper inom riksintress för kulturmiljö, 

kulturreservat, blåklassificerade byggnader

Värdefulla sociotoper Antal sociotopvärden, värdetäthet 10 sociotopvärden, >1 eller >2 sociotopvärden per ha

Gröna promenader
Gångvägar i grönområden 

samt strandzon inom grönområden
10 m buffert runt gångvägar samt 100 m strandzon inom gröna sociotoper

Flygbuller Flygbullernivå Område med tillåtna flygbullernivåer som överstiger 55 dBa 

fig 20: uTbyggnadSfriheT uTgör en Summering av 12 
analySer.
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VErKSAMHETSoMrÅdEN

inTrodukTion

Utpekade verksamhetsområden i översiktsplanen är 
av fortsatt stor betydelse för Stockholms stad i syn-
nerhet då många av de mer centrala verksamhets-
områdena nu är stadsutvecklingsområden. Utpeka-
de verksamhetsområden är ej aktuella för utbyggnad 
i modellen.

reSulTaT

Västberga är stadens större verksamhetsområde, 
men flera mindre områden är också utpekade som 
verksamhetsområden. Dessa är generellt lokalisera-
de längs med de större vägarna som E4/E20, Väg 75, 
Väg 73 och Väg 229 . Bromma flygplats är också ett 
stort område som inte ska bebyggas med bostäder.

underlag: Verksamhetsområden i ÖP från Stads-
byggnadskontoret

FRIHET

uTpekade verkSamheTSområden i öp promenadSTaden bebyggS ej

k arTa: verkSamheTSomr åden

  Verksamhetsområden    Stadsutvecklingsområden på tidigare verksamhetsområde. 
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FLyGBULLEr

inTrodukTion

Flygbuller är en typ av miljöstörning som begränsar 
kommunens möjlighet till stadsutveckling. Flyg-
platsens miljöpåverkan i form av buller represente-
ras i denna rapport som den yta som är fastställd i 
Bromma flygplats miljötillstånd från 2002. 

reSulTaT

På kartan syns den långsträckta bullermatta som 
begränsar byggandet i norra Bromma och Ulvsunda. 

FRIHET

mått: Max 55 dB(A) FBN

underlag: Bullerkarta från Miljöförvaltningen

mark med flygbuller över 55 dba bebyggS ej

k arTa: influenSomr åde för flygbuller fr ån bromma flygpl aTS

 område där gränsvärdet 55 dB(A) överskrids till följd av flygbuller.
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SKyddSzoNEr

inTrodukTion

Järnvägar och primära transportleder för farligt 
gods medför alltid skyddsavstånd och är inklude-
rade som underlag i denna rapport. I rapporten har 
skyddsområden generaliserats för att symbolisera 
de hänsynstaganden som görs i planeringen. Kraft-
ledningar medför också ett skyddsområde. Vid ny-
byggnad gäller skyddsavstånd på ömse sidor om 
kraftledningen om den är luftburen. 

reSulTaT

I ytterstaden finns flera större transportleder som 
södra stambanan, E4/E20, Väg 73 och flera andra 
vägar som ger mycket stora begränsningar i utbygg-
nadspotentialen. I Stockholms stad finns endast 
några få luftburna kraftledningar med koncession, 
varav en ligger i anslutning till E4. En större barriär 
är dock den luftledning som ligger i södra kommun-
delen, Svenska kraftnäts 220 kV-ledning Högdalen-
Nacka/Värmdö.

mått: 25–100 meter från transportled för farligt 
gods och järnväg, 25 m från kraftledning 

underlag: Kraftledningar samt transportled för 
farligt gods i ÖP från Stadsbyggnadskontoret

FRIHET

mark inom SkyddSavSTånd från väg, Spår eller krafTledning bebyggS ej eller är en myckeT STor begränSning

k arTa: Sk yddSzoner

  25 m buffert kring kraftledning      100 m buffert kring transportled för farligt gods.
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MArK MEd NATUrSKydd

inTrodukTion

Stora grönområden inom Stockholms stad, så som 
naturreservat, Nationalstadspark och strandskydd,  
har ett formellt skydd. Dessa bebyggs vanligen inte. 

reSulTaT

Nationalstadsparker och de stora naturreserva-
ten utgör den största skyddade markytan. Strand-
skyddszonerna utgör också relativt stora ytor som 
inte kan bebyggas. Redan bebyggd mark i National-
stadsparken har ett lägre skydd i modellen. Kom-
mande naturreservat är med i begränsningsmodel-
len men redovisas inte här. 

underlag: Skyddad mark enligt Länsstyrelsen samt 
kommande Naturreservat från Stockholms Stad.

FRIHET

Skyddad naTurmark och mark med STrandSkydd bebyggS ej

k arTa: Sk yddad mark

   Formellt skyddad mark 
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MArK MEd KULTUrSKydd

inTrodukTion

Inom Stockholms stad har värdeulla kulturmiljöer 
värderats så att de oftast skyddas vid utbyggnad och 
exploatering. Dessa är kulturhistorisk klassificering 
av bebyggelse (Klass 1 är högsta skyddsvärde),  kul-
turreservat och riksintresse för kulturmiljövården. 

reSulTaT

Innerstadens riksintresse skapar mycket stora be-
gränsningar att bygga, i synnerhet i parker och grön-
områden. Riksintressena kring Vällingby, Norra och 
Södra Ängby och Enskede har stort kulturhistoriskt 
värde. Igelbäckens kulturreservat skyddar hela Jär-
vafältet.  

underlag: riksintresse för Kulturmiljövården, 
Klass 1 miljöer och kulturreservat från Länssty-
relsen

FRIHET

kulTurreServaT och klaSS 1 miljöer bebyggS ej och mark med kulTurSkydd är en myckeT STor begränSning

k arTa: kulTurSk yddad mark

  Klass 1 miljö   Kulturrreservat   riksintresse för kulturmiljövård 
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rEKrEATioNSANLäGGNiNGAr

inTrodukTion

Det finns grönområden som har specifika anlägg-
ningsfunktioner som oftast är mycket värdefulla. 
Till dessa hör parklekar, idrottsplatser, skolgårdar 
och kyrkogårdar. Även friytor inom 100 m från skol-
gård är viktiga för skolornas utbyggnadsmöjligheter 
och barnens behov av ytor för rörelse.

reSulTaT

Det finns en relativt jämn spridning av värdefulla 
anläggningar i kommunen. Skogskyrkogården är 
världsarv men har också  en  viktig rekreativ funk-
tion.

underlag: Sociotopkartan, Stadsbyggnadskon-
toret..

FRIHET

Skol- och kyrkogårdar bebyggS ej. parklek och idroTTSplaTSer uTgör myckeT STora begränSningar 

k arTa: rekreaTionSanl äggningar

  Kyrkogårdar och skolgårdar inkl sociotoper inom 100 m radie      Parklekar och idrottsplatser
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inTrodukTion

Värdefulla biotoper utpekas i Miljöförvaltningens 
och Stadsbyggnadskontorets olika rapporter om 
den ekologiska infrastrukturen och den biologiska 
mångfalden. I dialog med kommunen har följande 
värdefulla biotoper valts ut för att skyddas mot ex-
ploatering: ädellövskog, äldre barrskog, fuktig och 
torr gräsmark och öppen mark, samt våtmarker. 

reSulTaT

Kartan visar att de värdefulla biotoperna är relativt 
väl sprida över kommunen, med större koncentra-
tion i de stora naturområdena. 

mått: ädellövskog, äldre barrskog, fuktig och torr 
gräsmark och öppen mark, våtmarker 

underlag: Biotopkartan från Miljöförvaltningen 
och Stadsbyggnadskontoret 

FRIHET

VärdEFULLA BioToPEr

värdefulla bioToper bebyggS ej och är en STor begränSning

k arTa: värdefull a bioToper

   ädellövskog, äldre barrskog, fuktig och torr gräsmark och öppen mark, samt våtmarker
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EKoLoGiSKT SärSKiLT BETydELSEFULLA oMrÅdEN

inTrodukTion

Miljöförvaltningen har tillsammans med Stads-
byggnadskontoret tagit fram kartan för ekologiskt 
särskilt betydelsefulla områden, där kärnområden, 
livsmiljöer för skyddsvärda arter och spridnings-
zoner redovisas. Genom att lägga samman denna 
karta som fångar de stora regionala sambanden med 
värdefulla biotoper som fångar de lokala naturmil-
jöerna ges en god bild av de ekologiska värdena som 
helhet. 

reSulTaT

Kartan visar att de stora regionala grönsambanden 
följer de gröna kilarna samt de långa lokala grönstrå-
ken som till exempel Svedmyraskogen och Kyrksjö-
Löten. 

mått: Kärnområden, livsmiljöer för skyddsvärda 
arter och spridningszoner

underlag: Ekologiskt särskilt betydelsefulla om-
råden från Miljöförvaltningen

FRIHET

ekologiSkT SärSkilT beTydelSefulla områden bebyggS ej och är en STor begränSning

k arTa: ekologiSkT SärSkilT beTydelSefull a omr åden

  Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden
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inTrodukTion

Grönområdenas storlek har betydelse för hur an-
vändbara de är för rekreation och lek. Genom att 
mäta hur mycket grönområde man når inom 300 me-
ter får man ett mer generellt mått på area än om man 
mäter själva grönområdena efterson det, i synnerhet 
i ytterstad, är svårt att skilja olika områden åt, då de 
flyter in i varandra.  

reSulTaT

Analyskartan visar  var grönstrukturen hänger ihop 
och var grönområdena är små och samtidigt mer av-
skilda.

mått: Grönyta inom 300 meters radie

underlag: Grönområden i sociotopkartan från 
StadsbyggnadskontoretFRIHET

GrÖNSTrUKTUrENS ArEA

grönSTrukTurer Som har liTen Sammanhängande yTa bebyggS ej

k arTa: STorleken på gröny Torna, k vm

 >200 000   150 000-200 000   100 000-150 000    75 000-100 000   50 000-75 000   40 000-50 000   30 000-40 000   20 000-30 000   10 000-20 000   0-10 000
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GrÖNyTA PEr PErSoN

mått: Grönyta per person inom 500 meters få-
gelavstånd

underlag: Grönområden från Stockholms so-
ciotopkarta, boende och arbetande från SCB

FRIHET

i områden med liTe grönyTa per perSon bebyggS inTe grönområden.

inTrodukTion

Med rymlighet mäts hur mycket grönyta per boende 
och arbetande som finns tillgänglig inom 500 meters 
radie. Analysen ger en bild av den upplevda rymlig-
heten och grönytornas besökstryck. Som riktlinje 
har 10 kvadratmeter per person föreslagits som en 
undre gräns i tät stadsmiljö. I stadsdelar där friytan 
understiger riktlinjen tillskapas ny parkyta i sam-
band med utbyggnad.

reSulTaT

I stora delar av innerstaden är mängden parkyta 
per person lägre än 10 kvm per person. Spånga, Älv-
sjö, Liljeholmen  och Farsta är också stadsdelar där 
rymligheten är låg. 

k arTa: k vm gröny Ta per perSon inom 500 m

>50   15-50    10-15   5-10   0-5
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VärdEFULLA SoCioToPEr

inTrodukTion

Sociotopkartan visar grönområdenas och de offent-
liga platsernas sociala värden, hur de används och 
upplevs av Stockholmarna. En plats som har många 
värden fyller många funktioner i stadsmiljön och 
skapar stora värden. 

reSulTaT

Många social värden har de stora parkerna och na-
turområdena. Många värden per hektar har också de 
små parkerna med lekplatser, naturlek och picknick-
platser. 

FRIHET

mått: Antal sociotopvärden

underlag: Sociotopkartan från Stadsbygg-
nadskontoret

grönområden med många SocioTopvärden bebyggS ej eller är en myckeT STor begränSning

k arTa: anTal SocioTopvärden

 16-20    12-16    10-12     8-10    6-8    4-6    3-4    2-3   1-2   0-1



uTbyggnadSföruTSäTTningar  / 49

GrÖNA ProMENAdEr

inTrodukTion

I översiktsplanens tillägg Den gröna promenadsta-
den betonas att det är viktigt att rekreationsområ-
den och rekreativa stråk hänger ihop . För att fånga 
detta har en buffert på 10 meter gjorts kring alla 
gångvägar i grönområdena för att viktiga gröna pro-
menadstråk tas tillvara och bevaras. 

reSulTaT

Samtliga grönområden har gångvägar och analysen 
fångar väl de stråk som kopplar ihop det gröna gång-
vägnätet. 

mått: 10 m buffert på gångvägar i grönområden

underlag: Sociotopkartan från Stadsbyggnads-
kontoret och gångvägar i Terrängkartan från 
Lantmäteriet

FRIHET

promenadvägar i grönområden och STrandzoner bebyggS ej

k arTa: gröna promenader

  Buffert gångväg i grönområde    Strandzon   
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Utbyggnadsutrymme avser byggbarheten och be-
gränsas av stadens fysiska form och infrastruktur, 
till exempel mängden bebyggd mark.

Utbyggnadsutrymmet analyseras genom att identi-
fiera avsaknad av infrastruktur, förekomst av kupe-
rad mark samt redan bebyggd och planlagd mark. 

2.5 UTByGGNAdSUTryMME

SUMMEriNG
deT Samlade uTrymme Som geS av land-
SkapeTS föruTSäTTningar

      UTRYM
M

E

k arTa: Summer aT uTbyggnadSuTrymme

  Bebyggd mark/Ej byggbart    Mycket stora begränsningar     Måttliga begränsning 
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ANALYSTEMA ANALYS GRÄNSVÄRDE

Bebyggd mark Bebyggd mark Mark som upptas av byggnader (inklusive 15 m buffert), gata, väg eller spår

Avsaknad av infrastruktur Avsaknad av infrastruktur Kvarvarande mark utanför 50 m radie kring gator att bygga vid

Kuperad mark Kuperad mark Mark som lutar mer än 20 procent

Planlagd mark Planmark Pågående och lagakraftvunna planer avsedda för byggnation 2012-2016 (2030)

UTBYGGNADSUTRYMME

fig 21: Utbyggnadsutrymmet utgör en summering av 4 analyser..
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BEByGGd MArK

inTrodukTion

Redan bebyggd mark minskar utbyggnadsutrym-
met.

reSulTaT

Den bebyggda marken skapar större begränsningar i 
innerstaden, samt i stora delar av ytterstaden.

      UTRYM
M

E

mått: Byggnader (ej industri), väg eller gata 
och 10 m resp 11 eller 6 m radio kring dessa

underlag: Byggnader från Stadsbyggnads-
kontoret och vägnät från Terrängkartan

redan bebyggd mark är ej byggbar

k arTa: bebyggd mark

 redan bebyggd mark, väg eller gata. 
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rEdAN PLANLAGd MArK

inTrodukTion

Med redan planlagd mark avses planer som är ej ut-
byggda och innefattar både laga kraftvunna planer, 
antagna planer och pågående planer. Denna mark 
behandlas som ej byggbar i utbyggnadsmodellen. 
Denna uppgift är uppdaterad t.o.m. stadsbyggnads-
nämnden 2012-11-22.

reSulTaT

Redan planlagd mark utgör både små och stora om-
råden och de är spridda över  hela kommunen. Totalt 
utgör redan planerade bostäder mellan 2012 och 
2016 ca 44 000 bostäder. 

underlag: Planlagda områden från Stadsbygg-
nadskontoret

      UTRYM
M

E
planlagd mark är ej byggbar

k arTa: pl anl agd mark

  Planlagda ytor beräknade för byggnation 2012-2016 (2030)
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KUPErAd MArK

inTrodukTion

Kraftigt kuperad mark minskar utbyggnadsutrym-
met på grund av att den är svårare och dyrare att ex-
ploatera.

reSulTaT

Sprickdalslandskapet skapar stora begränsningar i 
hela staden. Stadsdelar som är särskilt kuperade är 
Hägersten, Gröndal, Alvik och Skärholmen. 

mått: Mark som lutar mer än 20 procent

underlag: Höjdkurvor från GSd-Terrängkartan

      UTRYM
M

E
kuperad mark är en myckeT STor begränSning

k arTa: kr afTigT kuper ad mark

 Lutning >20 procent 
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BEFiNTLiG iNFrASTrUKTUr

inTrodukTion

Avsaknad av gator i närheten innebär ökade kostna-
der för infrastruktur i samband med nyexploatering.

reSulTaT

Större områden utan befintlig gatumark finns fram-
för allt i de delar av ytterstaden som rymmer större 
grönområden eller  strandskydd.

mått: 50 meters radie från väg eller gata

underlag: Väg- och gatunät i Terrängkartan

      UTRYM
M

E
avSaknad av infraSTrukTur är en måTTlig begränSning

k arTa: befinTlig infr aSTrukTur

 Mark i avsaknad av gator och vägar inom 50 meter.
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2.6 SUMMEriNG AV driVKrAFTEr oCH BEGräNSNiNGAr

BE
HOV TRYCK

U
TRYMMEFRI

HET

+

=

-

+

SUMMERADE DRIVKRAFTER

SUMMERADE BEGRÄNSNINGAR

UTBYGGNADSPOTENTIAL

uTbyggnad Sker i SpelrummeT mellan 
drivkrafTer och begränSningar

Alla de analyser som genomförts under respektive 
rubrik: utbyggnadsbehov, utbyggnadstryck, utbygg-
nadsfrihet och utbyggnadsutrymme, skapar det rum 
där utbyggnad bör och kan ske. Behov och tryck slås 
ihop och blir de drivkrafter som pekar ut var ”man” 
(politiken eller marknaden) vill bygga. Frihet och ut-
rymme slås ihop och blir de begränsningar som pe-
kar på var man kan bygga. 

Statistik tas fram för hela kommunen, hela yttersta-
den, tyngdpunkter och knutpunkter i centrala sta-
dens utvidgning.  En redovisning av hur drivkrafter  
och begränsningar är fördelade på dessa delområden 
beskrivs på olika sätt i detta kapitel.  

Samtliga redovisningar gäller obebyggd mark.

fig 22. drivkr afTerna Summer aS och STämS av moT begr änSningarna. möjliga byggbar a 
yTor i Två olik a Scenarier k an då TaS fr am och ber äknaS med avSeende på eXploaTering.
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SUMMEriNG AV driVKrAFTEr

inTrodukTion

Drivkrafterna är en summering av det politiska 
utbyggnadsbehovet och marknadens utbyggnads-
tryck. Utgångspunkten är att drivkrafterna ökar där 
både behovet och trycket är stort. I tabellen nedan 
redovisas hur de olika delanalyserna har värderats 
med hjälp av föreslagna gränsvärden. 

reSulTaT

Kartan visar framför allt på mycket stora drivkraf-
ter i innerstaden, i centrala stadens knutpunkter 
Gullmarsplan, Liljeholmen och Alvik  samt i tyngd-
punkternas kärnor. Stora drivkrafter har övriga 
delar av centrala staden och tyngdpunkterna samt 
spårstationernas närområden. Områden med svaga 
drivkrafter är till exempel norra Bromma, Hässelby 
och Sköndal. 

Små drivkrafTer:  övrig mark i kommunen

måTTliga drivkrafTer: 1000 m från spårstation, vatten inom 400 m, lågt serviceunderlag, be-

byggelseglapp, god parktillgång, inom 1000 m från tyngdpunkt eller inom centrala staden

STora drivkrafTer: Stort utbud av urbana verksamheter, 500 m från spårstation, vatten inom 

200 m, inom 500 m från tyngdpunkt eller knutpunkt inom centrala staden

myckeT STora drivkrafTer: hög regional tillgänglighet, 250 m från spårstation eller stort utbud 

av urbana verksamheter inom 500 m från tyngdpunkt eller centrala staden som ligger inom 6 km 
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fig 23. fördelning av mark med olik a T yper av driv-
kr afTer i STockholm.



fig 25. fördelning av mark med olik a Typer av drivkr afTer 
i knuTpunkTerna (inom 500 m). 
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fig 24. fördelning av mark med olik a T yper av drivkr afTer 
i TyngdpunkTerna (inom 1 000 m)
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SUMMEriNG AV BEGräNSNiNGAr

inTrodukTion

Begränsningarna är en summering av utbyggnads-
utrymme och utbyggnadsfrihet, det vill säga både 
stadslandskapets fysiska form samt lagar och rikt-
linjer. I tabellen nedan redovisas hur de olika del-
analyserna har värderats med hjälp av föreslagna 
gränsvärden. 

reSulTaT

Vid en första anblick ser det ut som staden är nästan 
obyggbar, då  den allra största delen av marken har så 
stora begränsningar att den bedöms ej byggbar. Om 
man tittar lite mer noga på kartan och ser statistiken 
nedan så ser man att det som förefaller vara många 
små ytor tillsammans bildar en ansenlig mängd 

måTTliga begränSningar: grönyta per person, avsaknad av infrastruktur

STora begränSningar: bebyggd mark i stadsomvandlingsområden, biotopyta klass 2, Socioto-

pyta klass 3

myckeT STora begränSningar: kuperad mark, riksintresse för kulturmiljövård, bebyggd mark i 

nationalstadsparken, farligt gods 100 m, Sociotopyta klass 2

ej byggbarT: planlagd mark, grönområden i riksintresse för kulturmiljövård, blåklassade kulturmil-

jö, nationalstadsparken, natur- och kulturreservat inkl kommande, världsarv, Strandskydd, verk-

samhetsområden (ej stadsutvecklingsområden), kraftledningar 25 m, biotopyta klass 1, Sociotopyta 

klass 1, flygbuller, farligt gods 25 m
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byggbar mark, som det ska visa sig, kan räcka gott för 
att klara målet om 100K, dock beroende på hur mar-
ken värderas och exploateras. 

fig 26. fördelning av mark med olik a T yper av be-
gr änSningar i STockholm.
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fig 27. fördelning av mark med olik a Typer av begr änS-
ningar i TyngdpunkTerna (1 000 m).

fig 28. fördelning av mark med olik a Typer av begr änS-
ningar i knuTpunkTerna (500 m).
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drivkrafTernaS fördelning

Utbyggnadsytan har beräknats med hjälp av sum-
meringen av drivkrafter och begränsningar. Driv-
krafternas fördelning i Stockholms stad är beräk-
nade enligt modellen, men torde ge en sannolik bild 
av det samlade utbyggnadsbehovet och trycket . 

Tyngdpunkterna är ytor med en radie på 1 000 m och 
kan därför jämföras med varandra. Undantag är där 
mark försvinner på grund av vattenytor. Den tyngd-
punkt som enligt modellen har högst andel  mycket 
stora drivkrafter är Brommaplan. Kista är den 
tyngdpunkt som har störst andel stora och mycket 
stora drivkrafter.

Knutpunkterna är ytor inom centrala stadens ut-
vidgning med en radie på 500 meter. Dessa ytor kan 
jämföras med varandra och trots att de i sin helhet 
har mycket stora eller stora drivkrafter sticker Gull-
marsplan ut med   högst andel. 

Vid jämförelser mellan stadsdelar är innerstadens 
stadsdelar väsentligt starkare än ytterstadens. 
Spånga-Tensta och Kista är här de stadsdelar som 
har högst andel av små eller inga drivkrafter.

fig 29: andelsdiagram, drivkrafter.  

 Mycket stora drivkrafter    Stora drivkrafter    Måttliga drivkrafter  
 Små eller inga drivkrafter
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begränSningarnaS fördelning

Utbyggnadsytan har beräknats med hjälp av sum-
meringen av drivkrafter och begränsningar. Be-
gränsningarnas fördelning i Stockholms stad är 
beräknade enligt modellen, och visar en sannolik 
sammansatt bild av hur utbyggnadsfriheten och ut-
byggnadsutrymmet innebär begränsningar i förtät-
ningsmöjligheterna av stadens ytor.  För Stockholm 
Stad som helhet innebär modellen att 76 procent av 
marken ej är byggbar.

Tyngdpunkterna är ytor med en radie på 1 000 m 
(vatten undantaget) och kan därför jämföras med 
varandra. Den tyngdpunkt som enligt modellen har 
högst andel mark som ej är byggbar är Kista. Fruäng-
en är den tyngdpunkt som har störst andel små eller 
inga begränsningar.

Knutpunkterna är ytor inom centrala stadens ut-
vidgning med en radie på 500 meter. Dessa ytor kan 
jämföras med varandra och den tyngdpunkt som har 
minst andel ej byggbart eller mycket stora begräns-
ningar är Liljeholmen. 

Vid jämförelser mellan stadsdelar är begränsning-
arna väsentligt större i innerstaden än i ytterstaden.
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fig 30: andelsdiagram, begränsningar.  
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 Måttliga begränsningar   inga eller små begränsningar
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SUMMEriNG i UTVECKLiNGSoMrÅdEN

cenTrala STaden STörre poTenTial

För att identifiera ytterstadens utbyggnadspotential 
summerades analysresultaten för tyngpunkterna 
och den centrala stadens utvidgning. Diagrammet 
till höger visualiserar hur mycket utbyggnadsyta 
som finns fördelat på olika drivkrafter och begräns-
ningar. På så vis klargörs mängden utbyggnadsyta i 
relation till utbyggnadspotential. Stora drivkrafter 
är en summering av stora och mycket stora driv-
krafter. Små drivkrafter är en summering av mått-
liga och små drivkrafter. Stora begränsningar är en 
summering av stora och mycket stora begränsningar 
och små begränsningar är en summering av måttliga 
och små eller inga begränsningar. Ytor med små be-
gränsningar och stora drivkrafter innebär stor po-
tential, medan mark som med stora begränsningar 
och små drivkrafter är svårare att bebygga.

Diagrammet visar att byggbar mark med stora driv-
krafter och små begränsningar är relativt små men 
totalt samma i tyngdpunkterna och centrala staden. 
Den centrala staden har viss övervikt när det gäl-
ler mark med stora drivkrafter. på mark med större 
begränsningar. Kort sagt torde det vara något större 
tryck i centrala staden.   

fig 31: Byggbar mark med olika drivkrafter och begränsningar i centrala 
stadens utvidgning samt alla tyngdpunkter, 
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SUMMEriNG i TyNGdPUNKTEr

farSTa, Skärholmen och brommaplan 
har STörST poTenTial 

Diagrammet till höger fungerar på samma sätt som 
den på förra sidan för utvecklingsområdena. Finns 
stora drivkrafter och små begränsningar så är ut-
byggnadspotentialen stor. 

Diagrammet visar intressanta skillnader mellan 
olika tyngdpunkter. Den tyngdpunkt som har mest 
(lättbebyggd) mark med stora drivkrafter och små 
begränsningar är Farsta, tätt följd av Skärholmen. 
Älvsjö har endel mark med små begränsningar men 
marken har mestadels små drivkrafter. Mycket mark 
med stora drivkrafter finns i Kista och Brommaplan, 
men denna mark har flera stora begränsningar, så 
som verksamhetsområden, reservat och värdefulla 
grönområden. Vällingby, Högdalen och Älvsjö har 
mycket (svårbebyggd) mark som har små drivkrafter 
och stora begränsningar. 

fig 32: Byggbar mark med olika drivkrafter och begränsningar i alla 
tyngdpunkter, 
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SUMMEriNG i KNUTPUNKTEr

lil jeholmen, gullmarSplan och årSTa-
berg STor poTenTial

Diagrammet till höger fungerar på samma sätt som 
den för utvecklingsområdena. Finns stora drivkraf-
ter och små begränsningar så är utbyggnadspoten-
tialen stor. 

Diagrammet visar att Liljeholmen och Gullmars-
plan har mest (lättbebyggd) mark med stora driv-
krafter och små begränsningar.  Årstaberg, tätt följd 
av Liljeholmen, har dock mest byggbar mark totalt 
och denna har trots allt stora drivkrafter tack vare 
sitt strategiska läge.  Alvik utmärker sig som relativt 
svårbebyggd. 

fig 33: Byggbar mark med olika drivkrafter och begränsningar i centrala 
stadens knutpunkter
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3.1 METodBESKriVNiNG

uTbyggnadSmodellen

Utbyggnadsytan har beräknats med hjälp av sum-
meringen av drivkrafter och begränsningar. Möjlig 
utbyggnadsyta är den mark som här definierats som 
byggbar. Till sådan mark räknas friytor med ett av-
stånd på 15 meter till befintlig bebyggelse och en va-
rierad buffert runt gator och vägar. Även mark som 
idag är verksamhetsområden men som inte är plane-
rade som framtida sådana räknas här som byggbar 
markyta. För att ta reda på spannet av möjliga ut-
byggnadsytor har olika utbyggnadsscenarior tagits 
fram utifrån en variation i drivkrafter och begräns-
ningar. 

fig 34: Scenarier. den översta illustrationen visar ett fingerat nuläge 
som i illustrationen till vänster förtätas enligt scenario LÅG och i illustra-
tionen till höger förtätas enligt scenarion HÖG. illustrationerna är högst 
principiella med vill visa ungefär vad det innebär att förtäta mycket eller 
lite i en vanlig flerbostadsförort. 

Scenario LÅG Scenario HÖG

Befintlig
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Tre Scenarier 

I utbyggnadsscenario LÅG som utgår från en svaga-
re stadsutveckling får begränsningarna större vikt i 
bedömningen. Ytor där begränsningarna är stora el-
ler mycket stora bebyggs inte i scenario LÅG och inte 
heller ytor där drivkrafterna är små.

I utbyggnadsscenario HÖG är utgångspunkten att 
trycket och behovet av utbyggnad är så stort att be-
gränsningarna får mindre betydelse. Samtidigt  är 
utbyggnadspotentialen utifrån en viss grad av be-
gränsning också avhängig hur stor markytans driv-
kraft är för utbyggnad. I utbyggnadsscenario HÖG 
bebyggs exempelvis bara markytor med mycket sto-
ra begränsningar där också drivkrafterna är mycket 
stora.

Ett tredje scenario ÖP tas fram genom att kombi-
nera de övriga två scenariorna. Här har ytor med 
små drivkrafter eller stora begränsningar endast ta-
gits med för tyngdpunkterna och i centrala stadens 
utvidgnng, där resonemanget från Scenario HÖG 
använts. I resterande delen av ytterstaden används 
resonemanget från Scenario LÅG, där det endast 
byggd där drivkrafterna är höga, eller måttliga samt 
där begränsningarna är små eller måttliga.

De framräknade byggbara ytorna i scenarierna har 
sedan reducerats ytterligare genom tillkommande 
gatumark vid större markytor och parkyta där park-
brist idag råder.
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fig 35: utbyggnadsmodellen. Scenario LÅG sätts samman utifrån ett 
resonemang om en svagare stadsutveckling där begränsningarna ges 
stor vikt. i Scenario HÖG byggs även ytor med stora begränsningar om 
drivkrafterna är mycket stora. Ej byggbart bebyggs aldrig i något av sce-
narierna. 

HÖG i Tyngdpunkterna och 
centrala stadens utvidgning

LÅG i resten av ytterstaden

fig 36: Scenario öp. Scenario ÖP sätts samman med hjälp av de två kon-
struerade scenarierna HÖG och LÅG. i Scenario ÖP hanteras tyngdpunk-
terna och centrala stadens utvidgning som i Scenario HÖG, medan res-
terande delar av ytterstaden behandlas som i Scenario LÅG.Ej byggbart 
bebyggs ainte heller i detta scenario. 
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fig 37: processmodell. illustrationen visar hur de olika ytbygg-
nadsytorna i respektive scenario räknats fram. ytorna tas frm i 
flera steg där drivkrafter och begränsningar summeras och sätts 
samman i scenarier . Efter avdrag för park och gata kan sedan ytor 
tas fram där volymerna mätt i antalet möjliga bostäder tas fram.

3.1 METodBESKriVNiNG
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3.2 ByGGBArA yTor
Låg Hög ÖP

Stockholms stad 350 790 630

Ytterstaden  350 750 590

Västerort 100 220 140

Söderort 180 320 230

Tyngdpunkter och centrala stadens utvidgning 160 390 390

Centrala stadens utvidgning 73 220 220

Tyngdpunkter 88 170 170

Spånga 5 9 9

Älvsjö 10 19 19

Farsta 18 27 27

Skärholmen 14 32 32

Vällingby 9 19 19

Kista 6 11 11

Brommaplan 4 21 21

Högdalen 12 18 18

Fruängen 11 16 16

Årstaberg 2 14 14

Liljeholmen 4 21 21

Alvik 1 7 7

Gullmarsplan 4 14 14

Hägersten 19 30 25

Skärholmen 41 74 58

Spånga-Tensta 14 37 18

Älvsjö 16 28 24

Vantör 30 48 40

Kungsholmen 1 16 16

Norrmalm 0 4 4

Östermalm 0 12 12

Liljeholmen 14 56 56

Bromma 47 110 92

Hässelby-Vällingby 43 89 54

Enskede-Årsta 45 110 97

Skarpnäck 20 41 28

Farsta 38 71 47

Kista 20 27 25

Katarina-Sofia 4 33 33

Inom 500 m från spårstationer 220 500 430

BYGGBARA YTOR (HA)

Skärholmen

Högdalen

Brommaplan
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BYGGBAR YTA I SCENARIO HÖG och ÖP respektive LÅG
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reSulTaT

• Utbyggnadsscenario LÅG möjliggör sammanlagt 
350 HA byggbar markyta inom Stockholms stad. Av 
denna mark ligger 160 HA eller 46 procent i centrala 
staden eller i tyngdpunkterna.

• Utbyggnadsscenario HÖG möjliggör 790 HA bygg-
bar markyta. Av denna mark ligger 390 HA eller 49 
procent i centrala staden eller i tyngdpunkterna.

• Utbyggnadsscenario ÖP innebär 630 HA byggbar 
mark varav 390 HA eller 62 procent ligger i tyngd-
punkterna.

• En  anledning till det stora spannet mellan sce-
nario LÅG och HÖG är den omfattande mängden 
begränsande ytor i ytterstaden. Detta beror till stor 
del på att det här finns gott om grönyta med olika 
skyddsvärden.

I en jämförelse tyngdpunkterna emellan sticker 
Brommaplan och Fruängen ut. Brommaplan därför 
att det går att bygga på mer än 5 ggr så mycket mark i 
HÖG-scenariet än i LÅG, och Fruängen för att skill-
naderna mellan HÖG och LÅG är så små.

fig 39 & 40: anTal hekTar byggbar y Ta i Tyngdpunk-
Ter och STadSdelSomr åden
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3.2 ByGGBArA yTor i SCENArio LÅG

reSulTaT för STadSdelarna

De byggbara ytorna i scenario LÅG varierar kraftigt  
stadsdelarna emellan. Stadsdelarna skall inte för-
växlas med stadsdelsområden som anges i tabellen 
på föregående sida. 

Årsta, Farsta och Hässelby är de stadsdelar med 
flest HA byggbar mark. Innerstaden, Gröndal och 
stora delar av Bromma har små mängder byggbara 
markytor.

Resultatet kan användas som en riktlinje för hur 
mycket mark som finns tillgänglig i stadsdelen och 
där begränsningarna också är låga. 

karta: Hektar byggbar mark  i stadsdelar (Scenario LÅG) 

i ha motsvarar 100 bostäder med ett genomsnittligt e-tal på 1.

  14-16    12-14   10-12   8-10   6-8   4-6   2-4   0-2
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3.2 ByGGBArA yTor SCENArio HÖG

reSulTaT för STadSdelarna

De byggbara ytorna i scenario HÖG varierar även i 
detta scenario kraftigt  stadsdelarna emellan. 

Årsta, Liljeholmen, Bredäng, Farsta och Hässelby 
Villastad är några av de stadsdelar med flest HA 
byggbar mark. Bredäng och Hässelby Villastad rym-
mer mycket byggbara ytor men tillhör vare sig cen-
trala stadens utvidgning eller är utpekade tyngd-
punkter. De är därmed lättare att hitta byggbar mark 
i, men har samtidgt lägre drivkrafter, både vad gäller 
stadens utpekade behov liksom marknadstryck. 

Skärholmen och Farsta är de tyngdpunkter och 
stadsdelar som har både relativt höga drivkrafter 
och små eller måttliga begränsningar.

Innerstaden, Gröndal och stora delar av Bromma har 
små mängder byggbara markytor och det är också i 
dessa lägen som begränsningarna är som störst.

. 

karta: Hektar byggbar mark  i stadsdelar (Scenario HÖG)

i ha motsvarar 100 bostäder med ett genomsnittligt e-tal på 1.

 18-36  16-18   14-16    12-14   10-12   8-10   6-8   4-6   2-4   0-2
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3.2 ByGGBArA yTor i SCENArio ÖP
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karta: Hektar byggbar mark  i stadsdelar (Scenario HÖG)

i ha motsvarar 100 bostäder med ett genomsnittligt e-tal på 1.

 18-36  16-18   14-16    12-14   10-12   8-10   6-8   4-6   2-4   0-2

reSulTaT för STadSdelarna

De byggbara ytorna i scenario ÖP skiljer sig från 
HÖG-scenariet på så sätt att HÖG tillämpas i cen-
trala stadens utvidgning samt i tyngdpunkterna, 
medan LÅG-scenariet tillämpas för resterande de-
lar av ytterstaden . 

Årsta, Liljeholmen,  Skärholmen och Farsta är fort-
satt några av de stadsdelar med flest hektar byggbar 
mark. Skärholmen och Farsta är de tyngdpunkter 
och stadsdelar som har både relativt höga drivkraf-
ter och samtidigt har små eller måttliga begräns-
ningar. 

Innerstaden, Stora Essingen och stora delar av 
Bromma har små mängder byggbara markytor och 
det är också i dessa lägen som begränsningarna är 
som störst. Även i stadsdelar i sydöstra delarna av 
kommunen, såsom Skarpnäck och Sköndal är de 
byggbara ytorna få, vilket beror på att lågscenariet 
tillämpas i dessa ytor. 
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4. uTbyggnadSvolymer



hur många boSTäder?

Hur många bostäder som går att bygga beror dels på 
hur stora utbyggnadsytorna är och dels på hur tätt 
dessa ytor bebyggs. Tätheten på varje utbyggnadsyta 
(tomt) beräknas med hjälp av ett exploateringstal. 
I analysen används tomtexploatering, inte kvar-
tersexploatering som innefattar halva gatan, vilket 
innebär att våningsytan divideras med tomtytans 
storlek. Exploateringstal 1 innebär således att det 
finns lika mycket våningsyta som markyta. Vid ex-
ploateringstal 2 finns det finns dubbelt så mycket 
våningsyta som tomtyta. I denna analys har exploa-
teringstalen 1, 2 och 3 använts för att beskriva den 
potentiella utbyggnadsvolymen.

Tätheten distribueras här på två sätt. Dels analyse-
ras utbyggnadsvolymen med samma exploaterings-
tal på alla utbyggnadsytor och dels med dynamiska 
exploateringstal där utbyggnadsytor med större 
drivkrafter får högre exploateringstal. Det dyna-
miska sättet att distribuera täthet bedöms vara mer 
realistiskt och hållbart, då fler bostäder kan byggas i 
attraktiva lägen nära kollektivtrafik. För att uppfylla 
målsättningen om blandstad har ett generellt avdrag 
på 20 procent av  utbyggnadsvolymen gjorts för at ge 
plats åt lokaler (kontor, handel med mera). 20 pro-
cent motsvarar också en genomsnittlig fördelning av 
bostads- och lokalyta i centrala delar av Stockholms 
stad.
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4.1 METodBESKriVNiNG

SANNOLIKT SPANN PÅ 

UTBYGGNADSVOLYM
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eXploaTeringSgrad, huShöjd och olika 
kvarTerSform

Med hjälp av scenarier och exploateringstal kan 
Stockholms stad få en indikation på  hur väl målet 
om 100 000 nya bostäder kan uppfyllas.  Exploate-
ringstalet säger emellertid ingenting om hur bebyg-
gelsen skall se ut, vilken våningshöjd eller vilken 
stadstyp som skall byggas. 

Bostäder och bebyggelse är i grunden fysisk geome-
trisk form. Stadsbyggnadsforskningen visar att det 
finns strikta geometriska samband mellan formen 
på ett kvarter, om det är öppet eller slutet, och hus-
höjd mätt i antal våningar. Den svenska forskaren Jo-
han Rådberg (Rådberg & Friberg 1996) var först med 
att beskriva svenska stads- och kvarterstyper. Han 
använde ett diagram som beskrev exploateringsgra-
den, mätt i våningsyta/BTA delat med tomtytan, på 
y-axeln  och andel bebyggd mark på x-axeln. 

Samma diagram har forskarna Meta Burghauser 
och Per Haupt använt i sin modell Spacemate (fig 
42). Ur diagrammet går att utläsa hur olika kvar-
terstyper resulterar i olika fysisk form. Som exempel 
kan nämnas det slutna kvarteret som når den lägsta 
hushöjderna (L) relativt exploateringsgraden (FSI).  
Figuren illustrerar detta faktum; att bygga i sluten 
kvartersform är det bästa sättet att bygga tätt och 
lågt. Det slutna kvarteret med utåtvända entréer har 
också visat sig vara en mer efterfrågan boendemiljö i 
ny studie av bostadsmarknaden (Spacescape & Evi-
dens 2011).  

132 Chapter 4
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URBAN FABRIC TYPES

An urban fabric type can be viewed as consisting of a specific combination of, on the one 

hand, a network type (defined by N, b, and T) which describes the basic layout of the ground 

plan and the accompanying series of islands, and on the other hand the building type (defined 

by FSI, GSI, OSR and L), which describes the infill of the islands. 

The amount of network needed to access the islands is incorporated in the density figures 

on the scale of the island and the urban fabric. The difference between island and fabric 

density is an indicator of the amount of network space (Tf) needed to access the islands. 

In order to grasp the consequences of adding network to the islands, the nine archetypes 

that were discussed earlier are positioned again in the Spacemate, but this time adding the 

density calculations on the level of the fabric (Figure 22). The GSI and FSI values on the scale 

of the fabric are all lower than on the scale of the island because of the added tare space. 

But the different building types still retain unique positions in the diagram, and, when all other 

Dutch samples are included, the clusters can again be discerned to represent the different 

building types (Figure 23). 

Figure 23.

Building types in 

the Spacemate 

diagram on the 

scale of the fabric.

Figure 22.

Nine archetypecal 

samples in the 

Spacemate diagram 

on the scale of 

the island and the 

fabric. 

island

fabric

fig 42. rel aTionen mell an eXploaTeringSgr ad (fSi), andel bebyggd mark (gSi), våningSanTal 
(l) och rymligheTSTal (oSr) (fr ån burghauSer & haupT, 2010)

fig 41. fyr a likSTor a TomTer med Samma eXploaTe-
ringSgr ad men olik a k varTeSform och huShöjder. 
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4.2 ByGGBArHET MEd oLiKA BEGräNSNiNGAr

olika STadSdelar har olika poTenTial 
bara med hänSyn Till begränSningar

Om man tittar på hur mycket mark det finns med 
olika typer av begränsningar så får man en bild av 
utbyggnadspotentialen, således utan hänsyn till 
markens drivkrafter och attraktivitet. Genom att 
sätta ett genomsnittligt exploateringstal på mark 
med olika begränsningar ges en grov uppskattning 
av potentialen. I diagrammen och i tabellen på nästa 
sida används e-tal 1.

Diagrammen visar att olika stadsdelar och tyngd-
punkter  reagerar olika på olika begränsningar. 
Enskededalen är en stadsdel med låg byggbarhet 
oavsett hur mycket man vill gå in i mark med större 
begränsningar, medan det i Farsta och Liljeholmen  
frigörs mycket mark. Stadsdelen Hässelby villastad 
har relativt mycket mark med få begränsningar, vil-
ket dock också ges av storleken på stadsdelen. 

Tyngdpunkter är lika stora och därför mer jämför-
bara i diagrammen. Stor potential har Farsta och 
Skärholmen, dvs det tillkommer mycket mark när 
man går in i större begränsningar (linjens lutning 
är stor). Liten potential har Spånga och Kista, dvs 
linjens lutning är liten. Knutpunkterna har ännu ex-
tremare skillnader. Liljeholmen visar en mycket stor 
potential, och Alvik en mycket liten potential. Det 
blir inte så mycket mark som frigörs i Alvik oavsett 
hur mycket man går in i mark med större begräns-
ningar. 
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fig 43: anTal boSTäder (e-Tal 1) på mark med olik a Typer av begr änSningar.
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Inga / små + Måttliga + Stora + Mycket stora + Planlagda

Stockholms stad 35 600 56 800 107 000 158 000 202 000

Ytterstaden  35 600 56 800 107 000 156 000 178 000

Västerort 11 800 20 600 37 000 52 900 52 900

Söderort 17 700 28 300 50 800 73 600 73 600

Tyngdpunkter och centrala stadens utvidgning 12 400 20 600 40 500 60 000 73 300

Centrala stadens utvidgning 6 000 8 900 20 400 29 000 37 800

Tyngdpunkter 6 400 11 800 20 100 30 900 35 400

Spånga 370 760 1 000 1 500 2 200

Älvsjö 660 1 600 3 000 4 000 4 200

Farsta 1 000 2 200 3 400 5 200 6 000

Skärholmen 820 1 800 3 000 4 300 4 500

Vällingby 470 940 1 600 3 800 3 900

Kista 340 760 1 100 1 400 2 100

Brommaplan 490 640 2 200 3 500 3 900

Högdalen 1 200 1 600 1 800 4 000 4 400

Fruängen 1 100 1 500 2 000 3 300 4 200

Årstaberg 290 290 590 1 900 1 900

Liljeholmen 120 460 2 300 2 500 3 100

Alvik 100 170 390 780 1 100

Gullmarsplan 350 550 1 200 1 300 1 600

Hägersten 2 000 2 800 3 700 6 400 7 600

Skärholmen 3 500 5 900 8 800 11 000 11 700

Spånga-Tensta 1 800 4 800 7 000 10 600 12 900

Älvsjö 1 800 2 800 5 600 7 600 7 900

Vantör 2 700 4 300 6 900 9 700 10 300

Kungsholmen 60 130 130 1 800 3 300

Norrmalm 0 0 0 520 5 600

Östermalm 0 0 0 1 500 15 200

Liljeholmen 1 400 1 900 4 900 8 500 12 200

Bromma 5 100 6 300 15 300 22 400 26 900

Hässelby-Vällingby 5 400 9 000 14 900 19 000 21 700

Enskede-Årsta 3 500 6 200 12 700 15 300 17 000

Skarpnäck 2 300 3 200 7 200 11 200 12 200

Farsta 3 800 6 300 13 500 22 400 24 200

Kista 1 800 2 700 3 900 6 000 7 300

Katarina-Sofia 430 570 2 400 3 700 5 100

Inom 500 m från spårstationer 18 300 58 200 109 000 160 000 184 000

ANTAL BOSTÄDER (E-TAL 1)

Spånga

Älvsjö

Farsta

Skärholmen

Vällingby

Kista

Brommaplan

Högdalen

Fruängen

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

A
n

ta
l b

os
tä

d
er

Begränsningar

Små/inga + Måttliga + Stora + Mycket stora

S
TA

d
S

d
E

LS
o

M
r

Å
d

E
N

K
N

U
T

P
U

N
K

T
E

r
T

y
N

G
d

P
U

N
K

T
E

r

Årstaberg

Liljeholmen

Alvik

Gullmarsplan

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

A
n

ta
l b

os
tä

d
er

Begränsningar

Små/inga + Måttliga + Stora + Mycket stora

fig 44, 45 och 46: anTal boSTäder (e-Tal 1) på mark med olik a Typer av begr änSningar.
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4.3 VoLyMEr i oLiKA SCENAriEr

anTal boSTäder i Scenarierna

Bostadsytan beräknas genom att multiplicera ex-
ploateringsgraden med tomtytan. Ett avdrag på 20 
procent görs för att ge plats åt lokaler. Genom att 
räkna med 100 m2 per bostad (inkl utrymme för för-
råd, trappuppgång etc) kan antalet bostäder också 
beräknas.

För att visualisera vilken form av bebyggelse som 
exploateringstalen i realiteten innebär har olika be-
byggelsetypologier tagits fram:

• Exploateringstal 1 motsvarar tvåvånings stadsrad-
hus

• Exploateringstal 2 motsvarar trevånings stads-
kvarter (exempelvis)

• Exploateringstal 3 motsvarar femvånings stads-
kvarter.

Ett dynamiskt e-tal innebär att e-talet varierar mel-
lan 3-1 i HÖG eller 2-0,5 i LÅG beroende på om ytan 
har mycket stora, stora måttliga eller små drivklraf-
ter, se summering av drivkrafter. 
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43 800fig 47: diagr am boSTadSvolymer. diagr ammeT viSar 

variaTionen mell an de olik a Scenarierna SamT vad 
olik a e-Tal gör för mängden boSTäder. 43 800 boSTä-
der är redn pl aner ade.

reSulTaT

Som diagrammet nedan visar skapar de olika explo-
ateringstalen stora variationer i utbyggnadsvolym. 
Detta kan utgöra en viktig grund för utbyggnads-
riktlinjer för att nå bostadsförsörjningsmålet om 
100 000 bostäder.

Med ett exploateringstal på 3 på samtliga utbygg-
nadsytor i scenario HÖG nås målet om en utbygg-
nadspotential på 100 000 bostäder med råge. Med ett 
exploateringstal på två enbart på de utbyggnadsytor 
som scenario låg medger, så är ytterstadens utbygg-
nadspotential exakt 100 000 bostäder.

Ett mer realistisk scenario är att de olika utbygg-
nadsytorna byggs ut med ett dynamiskt exploate-
ringstal beroende på markytans drivkraft och att en 
svagare utveckling också medför ett generellt lägre 
exploateringstal. Under dessa förutsättningar är det 
sannolika spannet i utbyggnadspotential 72 800 - 
173 000 bostäder för de ytor som utbyggnadsmodel-
len identifierat.

En ”bas” i form av 43 800 bostäder som redan är 
planlagda, dvs ej utbyggda och innefattar både laga 
kraftvunna planer, antagna planer och pågående 
planer, har lagts till samtliga beräkningar.
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hur många boSTäder innebär eTT  dy-
namiSkT e-Tal?

Med ett framräknat dynamiskt e-tal som beskrivits 
tidigare kan en mer sannolik bild av hur förtätning-
en av Stockholm stad kan komma att ta sig tas fram. 
Genom ett högre e-tal närmre knutpunkter eller 
tyngdpunkter och ett lägre e-tal med ökat avstånd 
efterliknas marknadstrycket samtidigt som stadens 
behov av kollektivtrafiknära lokaliseringar tas om 
hand. 

Fördelningen mellan Söderort och Västerort är lika 
i scenarierna. Däremot sker en förskjutning till den 
centrala staden i scenario ÖP. 

4.4 VoLyMEr MEd dyNAMiSKT E-TAL

Låg Hög ÖP Varav planlagda

Stockholms stad 72 800 173 000 143 000 43 800

Ytterstaden  51 800 144 000 114 000 22 600

Västerort 15 900 39 000 25 300 8 500

Söderort 17 900 47 900 31 300 4 900

Tyngdpunkter och centrala stadens utvidgning 31 100 92 200 92 200 13 300

Centrala stadens utvidgning 17 600 56 700 56 700 8 800

Tyngdpunkter 13 600 35 500 35 500 4 500

Spånga 1 300 2 500 2 500 750

Älvsjö 900 2 900 2 900 150

Farsta 3 000 6 000 6 000 850

Skärholmen 1 800 6 200 6 200 180

Vällingby 800 3 500 3 500 80

Kista 1 600 2 900 2 900 750

Brommaplan 800 4 500 4 500 370

Högdalen 1 400 3 300 3 300 440

Fruängen 2 000 3 700 3 700 930

Årstaberg 250 3 300 3 300 10

Liljeholmen 1 100 5 700 5 700 550

Alvik 500 2 000 2 000 310

Gullmarsplan 1 000 3 600 3 600 270

Hägersten 2 800 5 500 4 600 1 200

Skärholmen 3 800 11 300 8 100 720

Spånga-Tensta 3 400 6 700 4 600 2 300

Älvsjö 1 300 3 800 3 100 340

Vantör 2 700 6 900 4 900 600

Kungsholmen 1 600 5 300 5 300 1 600

Norrmalm 5 100 6 000 6 000 5 100

Östermalm 13 700 16 700 16 700 13 700

Liljeholmen 5 400 16 200 16 100 3 700

Bromma 8 600 24 800 20 100 4 600

Hässelby-Vällingby 5 300 13 800 8 200 2 700

Enskede-Årsta 6 500 22 100 19 500 1 700

Skarpnäck 2 400 7 000 4 500 1 000

Farsta 5 200 12 400 8 200 1 800

Kista 3 000 5 500 4 400 1 400

Katarina-Sofia 2 000 9 200 9 200 1 400

Inom 500 m från spårstationer 45 700 120 000 103 000 23 700

ANTAL BOSTÄDER

Med ett dynamiskt e-tal påverkas an-
delen nytillkommande bebyggelse 
inom 500 m från spårstation positivt. 
I scenarierna fördelar sig stationsnära 
bebyggelse i relation till hela utbygg-
nadspotentialen på följande sätt:  LÅG: 
63 %, HÖG:  69 % och ÖP 71 %. Av de re-
dan planlagda bostäderna ligger endast 
54 % i stationsnära lägen.

fig 48: volymandel i väSTerorT, SöderorT och cen-
Tr al a STadenS uTvidgning. Tabell boSTadSvolymer 
med dynamiSkT e-Tal. redan pl anl agd bebyggelSe 
inlkuder aS i ToTalSiffrorna. 
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TäTheTen ökar meST i cenTrala STaden 
och viSSa TyngdpunkTer

Bebyggelsetäthet och befolkningstäthet har visat  
tydliga samband med både utbudet av verksamhe-
ter och service samt med cyklande, gående och bil-
beroende. Tätheten beskriver också förutsättning-
ar för intensiteten i stadslivet på en plats. 

Kartorna visar befolkningstätheten, i arbetande och 
boende per hektar . I scenario LÅG syns hur den tät-
heten utbreder sig marginellt ifrån innerstaden sö-
derut vid Liljeholmen och Gullmarsplan medan det 
i scenario HÖG märks mer markant i större delen 
av den centrala stadens utvidgning söderut. Även i 
bland andra Kista, Ulvsunda, Skärholmen och Far-
sta ökar tätheten märkbart. Scenario HÖG innebär 
att Lijljeholmen och Gullmarsplan får något som 
nästan kan likna en innerstadstäthet. Scenario ÖP 
visar liknande tendenser som scenario HÖG men 
med något mindre förtätning i ytterstaden mellan 
tyngdpunkterna. 

5.1 TäTHET

perSoner per hekTar nul äge perSoner per hekTar l åg

perSoner per hekTar öp perSoner per hekTar hög

k arTor: arbeTande och boende per ha mäTT inom 1 000 m r adie

   >150   >110   >90    >70   >50   >40   >30   >20   >10   0 - 10 
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Scenario hög innebär minSkad grönyTa 
men krav på högre kvaliTeT

All förtätning påverkar stadens grönområden. Även 
om inga grönområden bebyggs så innebär fler invå-
nare att det skapas fler potentiella besökare till be-
fintliga grönområden. Om detta är positivt eller ne-
gativt beror på vilka gröna kvaliteter som invånarna 
efterfrågar och hur utbudet och stadsstrukturen ser 
ut i stadsdelarna.

Brukarundersökningar visar att Stockholmarna 
uppskattar och söker sig till en mångfald av gröna 
kvaliteter och att de populäraste grönområdena är 
de stora parkerna som innehåller både lek och ak-
tivitetsytor, öppna gräsfält för picknick och solbad 
och lummiga naturpartier för ro och avkoppling. 
Denna efterfrågan bekräftas också av en ny studie 
av Stockholms bostadsmarknad där parker värderas 
särskilt högt. Även små parker är viktiga i vardagen, 
inte minst för barns lek. De stora naturområdena 
och de gröna kilarna är också av stort värde för fri-
luftsliv och naturupplevelser. Det är mångfalden av 
gröna kvaliteter som efterfrågas. Det finns alltså 
inte ett grönt recept och en parktyp som är lösningen 
på en god grönstruktur utan varje plats måste stude-
ras. Det finns inga vetenskapliga bevis för att täthet 
och grönhet inte går att kombinera. Snarare finns 
det i Stockholm många exempel på tät och grön stad. 
Således kan staden själv vara förebild för förtätning 
och stadsutveckling.

5.2 GrÖNoMrÅdEN

Utbyggnadsanalysen visar att ett LÅG scenario där 
grönområdena lagts med stora begränsningar följ-
aktligen bevarar alla grönområden. I detta scenario 
sker således ingen utbyggnad på grönområden. 

I scenario HÖG och i scenario ÖP, där utbyggnad till-
låts ske på vissa grönområden med små eller måttliga 
begränsningar i lägen med mycket stora drivkrafter, 
sker utbyggnad på 45 hektar grönyta i tyngdpunk-
terna och i den centrala staden. Om scenario HÖG 
även genomförs i övriga staden så blir utbyggnaden 
på ytterligare 30 hektar. Med beräknad ny park inom 
exploateringsområden med brist blir det +5 hektar 
i LÅG, -28 hektar scenario ÖP och -58 hektar i sce-

Bebyggd yta i grönområden (ha) Tillkommen parkyta (ha) Summa

LÅG 0 +5 (+0,08 %) +5 ha (+0.08 %)

ÖP -45 (-0,7 %) +17  (+0,3 %) -28 ha (-0,4 %)

HÖG -75 (-1,2 %) +17 (+0,3 %) -58 ha (-0,9 %)

nario HÖG. i Detta kan låta mycket men sett till alla 
kommunens grönområden som utgör 6481 hektar är 
det -0,4% i scenario ÖP och -0,9% i scenario HÖG. 

Slutsatsen är ändå att för att kunna bygga den stora 
mängd bostäder som målet 100K till 2030 eftersträ-
var så måste grönområden tas i anspråk. Hur mycket 
beror på plats och läge i staden. Denna utredning 
svarar inte på exakt hur grönstrukturen bör plane-
ras i varje enskilt fall. Mycket värdefulla grönområ-
den socialt, kulturhistoriskt och ekologiskt sett har 
bevarats och där tillgång är låg har utbyggnadsyta 
tagits bort för att kunna tillskapa ny parkyta.

fig 49:  byggbar mark i de olika scenarierna som ligger i grönområden samt parkyta som tillkommer i områden med lite 
grönyta per person.
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fig 50: Tyngdpunkternas relation mellan mängd grönyta och bebyggd grönyta i HÖG. Cirkelns storlek visar byggbar mark i hektar. 

ju STörre grönyTa deSTo mer bebyggS 
med få undanTag

Relationen mellan hur mycket grönområden det 
finns i en tyngdpunkt  och hur mycket som bebyggs i 
HÖG och ÖP (inget bebyggs i LÅG) är intressant att 
studera i relation til hur mycket total byggbar mark 
det finns i tyngdpunkten.  Detta redovisas i diagram-
met här till höger. 

I tyngdpunkter med relativt lite grönyta såsom 
Spånga och Fruängen  byggs det mycket lite i grön-
områden. I tyngdpunkter där det finns mycket grön-
yta såsom Skärholmen och Brommaplan har det till-
låtits att bebygga något mer av grönområdena.  Dessa 
tyngdpunkter följer en logisk linje som innebär att ju 
mer grönområden en tyngdpunkt har ju mer bebyggs 
i HÖG. 

Låt oss titta på undantagen. Älvsjö och Farsta är en 
tyngdpunkter där det får plats mycket bebyggelse 
utan att det bebyggs särskilt mycket på grönområ-
dena grönyta. Att det i Vällingby byggs mycket lite i 
grönområden trots god tillgång beror bland annat på 
de mycket stora begränsningar som riksintresset för 
kulturmiljövård har bedömts utgöra. Från ett renod-
lat grönyteperspektiv skulle således Vällingby vara 
mest lämpligt för utbyggnad då här bevaras mest av 
en redan stor tillgång.  
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hur myckeT offenTliga grönområden 
bebyggS i olika områden

Utbygnadsmodellen är så detaljerad och precis att 
det går att beräkna den mängd offentliga grönområ-
den som bebyggs och den mängd grönområden som 
bedöms behöva tillkomma i nya exploateringar.

Som konstaterats tidigare blir totalen ca 4 promille i 
scenario ÖP. Det är jämt fördelat i Söderort och Väs-
terort. I tyngpunkter och centrala stadens utvid-
ning  minskar grönområdena med 3,6% respektive 
4% i HÖG/ÖP. Tittar man på några tyngdpunkter så 
försvinner minst i Spånga och mest i Skärholmen. I 
knutpunkten Årstaberg försvinner hela 15,9%, men 
i Liljeholmen tillkommer 25,5% då stora exploate-
ringar här sker på grå mark. 

LÅG HÖG ÖP LÅG HÖG ÖP LÅG HÖG ÖP

Stockholms stad 0 -1,2 -0,7 0,1 0,3 0,3 0,1 -0,9 -0,4

Ytterstaden  0 -1,5 -0,9 0,1 0,3 0,3 0,1 -1,2 -0,6

Västerort 0 -0,9 -0,5 0 0,1 0 0 -0,9 -0,4

Söderort 0 -1,3 -0,6 0 0,1 0,1 0 -1,3 -0,5

0 -4,3 -4,3 0,4 1,4 1,4 0,4 -2,9 -2,9

Centrala stadens utvidgning 0 -4,7 -4,7 0,6 2,7 2,7 0,6 -2 -2

Tyngdpunkter 0 -4,1 -4,1 0,3 0,4 0,4 0,3 -3,6 -3,6

Spånga 0 -2,3 -2,3 0,8 1,5 1,5 0,8 -0,8 -0,8

Älvsjö 0 -3,8 -3,8 0,2 1,5 1,5 0,2 -2,2 -2,2

Farsta 0 -3,4 -3,4 1,2 1,4 1,4 1,2 -1,9 -1,9

Skärholmen 0 -7 -7 0 0 0 0 -7 -7

Vällingby 0 -0,9 -0,9 0 0 0 0 -0,9 -0,9

Kista 0 -5,3 -5,3 0,6 0,6 0,6 0,6 -4,7 -4,7

Brommaplan 0 -5,7 -5,7 0 0 0 0 -5,7 -5,7

Högdalen 0 -4,8 -4,8 0 0 0 0 -4,8 -4,8

Fruängen 0 -2 -2 0,2 0,3 0,3 0,2 -1,6 -1,6

Årstaberg 0 -16,2 -16,2 0 0,3 0,3 0 -15,9 -15,9

Liljeholmen 0 -3,1 -3,1 4,3 28,7 28,7 4,3 25,5 25,5

Alvik 0 -3,3 -3,3 0,1 3,7 3,7 0,1 0,4 0,4

Gullmarsplan 0 -2,8 -2,8 0,5 0,7 0,7 0,5 -2,1 -2,1

Hägersten 0 -1 -1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,9 -0,9

Skärholmen 0 -2,3 -1,5 0 0 0 0 -2,3 -1,5

Spånga-Tensta 0 -0,5 -0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,3 -0,1

Älvsjö 0 -0,9 -0,9 0 0,4 0,4 0 -2,3 -1,5

Vantör 0 -1,8 -1,5 0 0 0 0 -1,8 -1,5

Kungsholmen 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0,4 0,4

Norrmalm 0 0 0 0 1,3 1,3 0 1,3 1,3

Östermalm 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1

Liljeholmen 0 -3,6 -3,6 0,4 2,5 2,5 0,4 -1,1 -1,1

Bromma 0 -1,8 -0,9 0,1 0,6 0,6 0,1 -1,2 -0,2

Hässelby-Vällingby 0 -0,4 -0,1 0 0 0 0 -0,4 -0,1

Enskede-Årsta 0 -3,8 -2,7 0,3 1,1 1,1 0,3 -2,7 -1,6

Skarpnäck 0 -1 -0,5 0 0 0 0 -1 -0,4

Farsta 0 -1,7 -0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 -1,5 -0,2

Kista 0 -0,6 -0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,6 -0,5

Katarina-Sofia 0 -0,6 -0,6 0 0,1 0,1 0 -0,5 -0,5

Inom 500 m från spårstationer 0 -3,7 -1,8 0,3 1,0 1,0 0,3 -2,7 -0,8

Bebyggd grönyta (%) Tillkommen parkyta (%) Summerad   g r ö n y t a (%)

ANDEL BEFINTLIG GRÖNYTA SOM BEBYGGS

TP och centrala stadens utvidgning
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fig 51: Tabell andel befinTlig gröny Ta Som bebyggS i 
de olik a Scenarierna hög, l åg och öp.
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TrängSel, TrafikalSTring och fram-
komligheT 

En ökad befolkning i Stockholms stad kommer att 
innebära ett ökat resande. Nästan oavsett hur det 
tillkommande resandet kommer att fördela sig är 
befolkningsökningen tillräcklig för att det skall upp-
stå ökad trängsel i gatunätet, förändrade gaturums-
anspråk och kapacitetsproblem i kollektivtrafiken, 
vilket kommer kräva insatser från staden vad gäller 
framkomlighetsfrågan för stadens befolkning. Re-
sandet innebär också konsekvenser vad gäller kli-
matutsläpp eller andra miljöpåverkande emissioner 
såsom NOX (kväveoxider) och PM10 (partiklar min-
dre än 10 mikrometer). 

Översiktsplanen påverkar färdmedelfördelning och 
trafikmängd bland annat genom sin inriktning för 
lokalisering av bostäder, arbetsplatser och service-
funktioner till tyngdpunkterna, och de framtagna 
scenarierna HÖG och LÅG kommer också att påver-
ka staden på olika sätt. 

För att bedöma i vilken mån de olika scenarierna 
påverkar invånarnas trafikalstring har Miljöbaro-
meterns resultat vad gäller färdmedelsval (2007), 
tillsammans med uppgifter från resvaneundersök-
ningen genomförd av TRAFA 2011, gett underlag för 
en skattning av konsekvenser vad gäller resande. 

Det är viktigt att poängtera att utöver samhällspla-
neringen finns det många andra faktorer som påver-
kar den faktiska utvecklingen av trafikmängderna, 

5.3 TrAFiK

till exempel den socioekonomiska utvecklingen, 
förändrade reskostnader liksom status och trender 
i färdmedelsval – faktorer som kommunen inte har 
någon direkt rådighet över. 

nuläge

Ett Nuläge har beräknats fram på basområdesnivå 
med hjälp av resvaneundersökningar och SL:s sta-
tistik. I nuläget är färdmedelsfördelningen med re-
sor med mål inom länet hållbar i innerstaden, där få 
reser med bil, men i ytterstaden är bilandelen högre. 
Med antagandet att samma resmönster appliceras 
på de framtagna scenarierna och att resandet i cen-
trala stadens utvidgning blir som i innerstaden kan 
ett förväntat resande beräknas i grova drag. 
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fig 52: Färdmedelsfördelning Stockholm 2011. (SLL/TrAFA) fig 53: Andel bilresor i Stockholm 2007 per stadsdel. (Miljöbarometern) 
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Scenario låg

Utbyggnad enligt scenario LÅG  bedöms alstra nå-
got mer biltrafik per invånare än genomsnittet för 
den nuvarande befolkningen i kommunen. Det är 
främst beroende av att det byggs i lägen med sämre 
kollektivtrafikförbindelser samt att det inte byggs 
tillräckligt tätt för att bidra till ett underlag för ur-
bana verksamheter.

Scenario hög

Den nya bebyggelsen bedöms alstra något mindre 
bilresor än genomsnittet för kommunens befolkning 
idag. Med en större andel förtätning och utbyggnad 
i centrala stadens utvidgning och i tyngdpunkterna 
får fler cykelavstånd till staden city, bättre kollektiv-
trafiktillgänglighet och kortare avstånd till urbana 
verksamheter. 

Scenario öp

Den nya bebyggelsen i ÖP-alternativet bedöms alstra 
lika mycket biltrafik som dagens befolkning i kom-
munen. Jämfört med scenario HÖG bebyggs inte de 
områden med svaga drivkrafter och en generellt läg-
re exploatering används. Fokus på tyngdpunkterna 
och centrala stadens utvidgning innebär att fler kan 
gå och cykla till staden. 

Samtliga scenarier bidrar på grund av befolknings-
ökningen till en ökad trafik i Stockholm.
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5.4 ByGGBArHET oCH MArKäGANdE
myckeT byggbar mark ligger på of-
fenTlig mark

Ägandeförhålandena skiljer sig åt i ytterstaden 
bebyggelse. Med privat mark menas här fast-
ighetsytor som är privatägda eller tomträtter. 
Privatägda fastigheter kan ägas av kommunala 
bolag vilket gör dem halvoffentliga. Offentlig 
mark är mark som kommunen äger och förval-
tar. Generellt sett finns det mer offentlig mark 
än privat i de flerbostadsområden som är pla-
nerade mellan 1930-1990. Tyngdpunkter som 
har stor andel offentlig mark är  Brommaplan, 
Älvsjö och Fruängen. 

Ungefär 2/3 av den byggbara marken i scenari-
erna ligger på offentlig mark. I tyngdpunkterna 
Skärholmen och Brommaplan  finns mycket 
offentlig byggbar mark, i synnerhet i HÖG/ÖP 
eftersom denna mark också har en hel del be-
gränsningar. Även i Älvsjö och Farsta finns sto-
ra offentliga byggbara ytor. Generellt sett ökar 
andelen offenlig byggbar mark i HÖG/ÖP, vilket 
i praktiken skulle kunna betyda att större of-
fentliga kostnader för att bygga med mark med 

k arTa: privaT reSpekTive offenTlig faSTigheTS-
mark. 

 offentlig   privat

Ca 2/3 av den byggbara 
marken är offentlig.
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Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat

Stockholms stad 220 130 520 270 400 230

Ytterstaden  220 130 510 250 380 210

Västerort 63 37 72 28 68 32

Söderort 62 38 70 30 67 33

Tyngdpunkter och centrala stadens utvidgning 102 59 250 140 250 140

Centrala stadens utvidgning 48 25 130 90 130 90

Tyngdpunkter 54 34 120 48 120 48

Spånga 2 3 5 4 5 4

Älvsjö 7 3 16 4 16 4

Farsta 10 8 16 11 16 11

Skärholmen 7 7 23 9 23 9

Vällingby 6 3 14 5 14 5

Kista 3 3 8 3 8 3

Brommaplan 3 1 18 3 18 3

Högdalen 8 4 14 4 14 4

Fruängen 8 3 12 4 12 4

Årstaberg 1 1 7 7 7 7

Liljeholmen 2 2 10 11 10 11

Alvik 1 0 5 2 5 2

Gullmarsplan 2 2 9 5 9 5

Hägersten 14 5 23 7 19 6

Skärholmen 19 22 43 31 35 23

Spånga-Tensta 9 5 29 8 12 6

Älvsjö 11 5 22 6 19 5

Vantör 20 10 34 14 29 11

Kungsholmen 0 0 8 8 8 8

Norrmalm 0 0 3 1 3 1

Östermalm 0 0 5 7 5 7

Liljeholmen 7 7 31 25 31 25

Bromma 33 14 78 33 63 29

Hässelby-Vällingby 28 15 61 28 36 18

Enskede-Årsta 28 17 70 40 59 38

Skarpnäck 13 7 30 11 20 8

Farsta 24 14 52 19 31 16

Kista 12 8 18 9 16 9

Katarina-Sofia 2 2 14 19 14 19

Inom 500 m från spårstationer 130 88 310 190 260 170

BYGGBARA YTOR (HA)

Låg Hög ÖP
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fig 54. 55 &56: andel mark på privaT reSp offenTlig mark i Scenarierna
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6. diSkuSSion
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6.1 När TAr MArKEN SLUT?
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fig 57. Hur länge räcker den byggbara marken i olika scenarier givet en utbyggnadstakt på 5000 bostäder per år från och med 2012 inom hela Stockholms 
stad. ÖP (4 TP) betyder scenario HÖGi endast 4 tyngdpunkter (Farsta, Skärholmen, Brommaplan, Vällingby) och resten scenario LÅG. ÖP (bara CS) betyder 
scenario HÖG endast i centrala staden och LÅG i övrigt. 

Scenario låg räcker inTe för 100k 

Från 2013 till 2030 är det 17 år. Med en utbyggnads-
takt på 5000  bostäder per år räcker marken knappt 
15 år i scenario LÅG, vilket figuren till höger visar.  
Det betyder att den lätt bebyggda marken inklusive 
de redan planerade bostäderna är färdigbyggd innan 
2030. Frågan som då följer är hur och var ska man 
kunna bygga efter 2030? Att följa scenarion LÅG fö-
refaller orimligt och ohållbart om målet är 100K till 
2030, och Stockholm ska fortsätta växa. 

Realiserar staden däremot scenario ÖP, dvs över-
siktsplanens intentioner att bygga mer i utpekade 
utvecklingsområden, då räcker marken i ca 27 år, dvs 
till 2040. Skulle staden välja att bara satsa på exem-
pelvis fyra tyngpunkter inklusive centrala stadens 
utvidgning  så räcker marken 25 år, vilket också är  
god marginal till 2030.  Figuren till höger illustrerat 
att den största potentialen i HÖG finns att hämta i 
den centrala staden. Att bara satsa på detta utveck-
lingsområde skulle räcka hela 22 år, dvs till 2035.

Det ska betonas att dessa beräkningar är grova upp-
skattningar och grundade på en mängd hypoteser. 
Beräkningarna ska snarare ses som en riskanalys 
än en prognos. Följaktligen ska scenarier som ligger 
på marginalen för att uppfylla 100k till 2030  anses 
vara mer riskabla än de som har större marginal. Till 
detta ska läggas att Stockholm sannolikt kommer att 
fortsätta växa efter 2030, nog med ökad tillväxttakt. 
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SaTSa på cenTrala STaden och STraTe-
giSka TyngdpunkTer

Utbyggnadsanalysen visar att scenario ÖP klarar 
100K till 2030 med god marginal . Analysen visar 
också att den centrala staden har potentiellt mer 
byggbar  mark än alla tyngdpunktern tillsammans. 
Den centrala staden är av hållbarhetsskäl och att-
raktivitetsskäl den självklara platsen att börja pla-
nera för scenario HÖG, dvs en stadsutveckling med 
tät, blandad,  grön bebyggelse. Sedan visar analysen 
att vissa tyngdpunkter har större potential än andra, 
då de har byggbar mark med stora drivkrafter som 
samtidigt har relativt små begränsningar. Dessa är 
Farsta, Skärholmen, Brommaplan och därefter Kis-
ta ,Vällingby, Älvsjö. 

Kartorna här till höger illustrerar utbyggnadspoten-
tialen i nya bostäder per hektar i stadsdelarna. Kar-
torna indikerar i vilka stadsdelar  man kan bygga re-
lativt mycket, som tex. kring Liljeholmen/Årstaberg 
och Gullmarsplan/Söderstaden. Tyngdpunkter som 
sticker ut i både LÅG och HÖG är Skärholmen och 
Farsta, och i HÖG Brommaplan och Ulvsunda.  

6.2 VAr BordE MAN ByGGA?

nya boSTäder per hekTar l åg nya boSTäder per hekTar öp

nya boSTäder per hekTar hög

karTor: Antal nya bostäder per hektar i de tre olika scenarierna redo-
visat i stadsdelarna. 
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6.4 HUr BordE MAN ByGGA?

aTTrakTivT och hållbarT 

Denna utredning svarar inte på hur man i detalj bör 
bygga ut Stockholm. Den indikerar potentialen och 
vilka möjligheter och begränsningar det finns för att 
uppnå 100k till 2030. Det är dock rimligt att i detta 
sammanhang nämna vad som samtida forskning 
och erfarenhet säger om vad som är ett attraktivt 
och hållbart stadsbyggande. 

Det pågår en stor mängd hållbarhetsforskning över 
hela världen och Sverige är i högsta grad framstå-
ende som forskningscenter. På KTH har det under 
flera år drivits forskning om hållbar stadsutveck-
ling som ligger nära den praktik som Spacescape 
bedriver. Det finns många forskningssammanställ-
ningar men några har nyligen gjorts med hänsyn 
till  planeringsprakiken. Dessa är exempelvis de 
internationella certifieringssystemen för hållbar 
stadsbyggnad BREEAM Communities och LEED 
Neighbourhood, den första från England och den 
senare från USA. Dessa kort sagt långa checklistor 
på vad man bör tänka på för att uppnå social, eko-
nomisk och ekologisk hållbarhet. Här finns mål och 
mått för kollektivtrafiktillgänglighet, grönstruktur, 
gatunät, täthet, stadsmiljö mm som kan vara väg-
ledande i planeringen för en hållbarare stadsbygd. 
Det är också intressant att dessa strategier för hål-
larnhet i mångt och mycket återfinns i både Sveriges 
Arkitekters och Naturskyddsföreningens agendor 
för hållbar stadsutveckling. Många av dessa goda 

planeringsprinciper återfinns även i det nationella 
miljömålet God bebyggd miljö samt i Boverkets pla-
nindikatorer. Att bygga en levande stadsmiljö med 
fokus på gående, cyklister och kollektivtrafik beto-
nas även starkt i den regional utvecklingsplanen för 
Stockholm (RUFS 2010). 

Frågan är denna socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
hållbara stad också är attraktiv och efterfrågad. Nya 
undersökning tyder mycket på det. Att det håller på 
att ske en värderingsförskjutning från den bilorien-
terade glesa staden till den täta blandade gröna sta-
den där det går at leva utan bil. Den så kallade Stads-
kvalitetstudien som genomfördes av Spacescape och 
evidens på uppdrag av landstinget, Stockholms syad 
och fyra andra kommuner i länet visar tydligt att de 
miljöer som efterfrågas mest är de miljöer som får 
flest hållbarhetspoäng. Stadskvalitetstudien pekar 
på att en attraktiv livsmiljö är en med god regional 
kollektivtrafik, stort utbud av service och handel, 
god tillgång på parker och grönområden, närhet till 
stora vattenområden, väl sammankopplat gatunät 
för gående, kvartersmiljö som erbjuder gårdar och 
gator med lokaler och entréer längs gatumiljön. 

Med denna bakgrund är det inte överaskande att 
också Stockholms översiktsplan heter Promenad-
staden, och att denna betonar en levand stadsmiljö, 
noder och sammanbindande stråk. Samt att det 
finns en framkomlighetsstrategi som prioriterar 
gående, cyklister och kollektivtrafik samt att över-

siktsplanens tillägg Den Gröna Promenadstaden 
lyfter fram behovet av gröna kvaliteter 

Stadens grönområden är en avgörande del i stadens 
attraktivitet. Parker och grönområden är stadskva-
litet. De ska alltså inte ses som motsats till staden. 
Snarare behövs staden för att skapa de grönområden 
som invånarna vill ha. Grönområden ska inte ”off-
ras” för bostadsbristen. Utbyggnadsbehov och ut-
byggnadstryck bör ses som möjligheter att förbättra 
grönstrukturen. Ingen grönstruktur är perfekt. För-
tätning kan leda till förbättring om utgångspunkten 
är att utveckla den gröna strukturens kvaliteter och 
tillgänglighet. Självklart kan förtätning också leda 
till en försämring av stads- och livskvaliteter om inte 
hänsyn tas till befintliga värden och värderingar. Att 
bygga alltför glest på värdefulla grönområden är att 
ta bort mycket och addera litet, vilket inte är hållbart. 
Stadsutveckling och byggande i befintlig bebyggelse 
drivs bäst genom visioner för parker och offentliga 
rum. Fler brukare i grönområdena leder till ökade 
kvaliteter bara om de utvecklas som mötesplatser, 
får mer investeringsmedel och mer förvaltningsre-
surser. En omfattande bostadsutbyggnad bör också 
betyda en omfattande satsning på stadens grönom-
råden, offentliga rum och infrastruktur för gående, 
cykel och kollektivtrafik. 



10 principer för attraktiv och hållbar stadsbyggnad framtagna av Spacescape med stöd i 
kommunala, regionala, nationella och internationella riktlinjer samt samtida forskning.

1. åTer användning av mark och byggnader

2. grönT ekologiSkT l andSk ap

3. närheT Till kollekTivTr afik

4. Sammanhängande gaTunäT

5. offenTlig möTeSpl aTS

6. fleXibel yTeffekTiv parkering

7. enTreTäTheT och lok aler

8. funkTionSbl andning efTer l äge

9. TäTheT och k varTerSform

10. energi och reSurSeffekTiva SyST em
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7 KäLLor

STaTiSTik

Statistiskt underlag gällande befolkning och arbets-
platser har levererats av SCB via Stockholms Läns 
Landsting, Avdelningen för Tillväxt, Miljö och Regi-
onplanering (TMR). Övrig statistik har levererats av 
Stockholms stad. 

karTunderlag

Kartunderlag har levererats av Stockholms Stad, 
med undantag för axialkarta och regional tillgäng-
lighet. Axialkaran är framställd av Spacescape AB 
och Regional tillgänglighhet är frmatsälld av WSP 
AB på uppdrag av fd. Regionplanekontoret, numera 
TMR.

SkrifTligT underlag, STockholmS STad

Promenadstaden, Översiktsplan för Stockholm, 
2010.

Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030, 2012.

Cykelplan , 2012.

Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass, 2007.

Tätare stockholm, Stockholm stad och Regionplane-
kontoret, 2009.

Miljöbarometern ,2007.

Miljöbarometern ,2011.

SkrifTligT underlag, övriga källor

RUFS 2010 - Regional utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen 2010, SLL.

RVU Sverige, TRAFA.

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen,  
Spacescape AB och Evidens BLW för TMR/SLL, 
2011.

Compact sprawl, Alexander Ståhle, KTH, 2009

Målbild för ett transportsystem som uppfyller 
klimatmål och vägen dit, Trafikverket 2012.

Breeam Communuties: Code for a stustaibable built 
environment, Tecknical manual, 2012.

LEED 2009 for Neighborhood Development: Rating 
System, USGBC, 2009.

Svenska Naturskyddsförenigen, Tio grundprinciper 
för en bättre stadsregion,Policy - Hållbar stadsut-
veckling

Urban Planning for City Leaders, UN Habitat, 2012.

Hållbar stadsutveckling, En politisk handbok från 
Sveriges Arkitekter, 2008.
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