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Förord

Denna PM är en fortsättning på rapporten 8:2009 Tätare Stockholm.
I den rapporten som var frukten av ett samarbete mellan kontoret och
Stockholm belystes förtätningspotentialen i de fyra mest centralt belägna
regionala stadskärnorna enligt RUFS 2010. Dessutom belystes ett antal
tyngdpunkter i Stockholms översiktsplan på samma sätt. Både RUFS 2010
och Stockholms Översiktsplan har som en bärande idé att på ett strukturerat
          ! "  " # $  %   ## 
med åtta regionala stadskärnor på varierande avstånd från regioncentrum.
Gemensamt för dessa kärnor är att de fram till 2030 enligt planen kommer
 &   "  $' "  &% $'  #  ner med regionala eller delregionala upptagningsområden.
I föreliggande PM redovisas nu samtliga åtta regionala stadskärnor i
RUFS 2010 enligt samma metodik som utgår ifrån förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsfrihet och förtätningsutrymme för varje studerad
kärna.
Den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg behandlas mer ingående
som stöd för pågående samverkansprocess med Järfälla om denna kärnas
#$ &" '        " " 
på tre olika scenarier för förtätning: komplettering, exploatering och förvandling.
(     &      liggande studier visar på olika möjligheter baserade på olika principer som
stöd för de kommuner som kommer att stå för planering och utveckling
av kärnorna. Materialet bör vara ett intressant underlag för planerare och
andra som arbetar med utveckling av de regionala stadskärnorna i Stockholmsregionen. Materialet har redan använts som underlag för workshops
med kommunala planerare i några berörda kärnkommuner och är ett av
% # # "   ' "    "  nala stadskärnorna.
Studien har tagits fram av Spacescape (Ida Wezelius, Malin Dahlhielm,
Lars Marcus och Alexander Ståhle, projektledare) i samarbete med en
arbetsgrupp på regionplanekontoret bestående av Göran Johnson, Katarina
Fehler, Hans Brattström och Hans Hede (projektledare).
Stockholm i juni 2011

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning

Denna utredning kan sammanfattas i idén om spatialt kapital. Grundtanken är att allt
stadsbyggande genom att strukturera och utforma stadsrummet skapar en grundläggande potential, inte bara genom ny täthet utan också genom stadsrummets struktur
 (
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alla andra platser och därmed även till omgivande människor, verksamheter och
attraktioner, vilka alla bidrar till detta läges värde.
I utredningen presenteras en analysmodell – förtätningsrosen – som kan synliggöra hur det spatiala kapitalet skapar förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme, och förtätningsfrihet, vilka tillsammans skapar ett fält av möjligheter för
stadsutveckling. Modellen är unik i sitt slag då den knyter stadsplaneringens huvudintressenter med stadsbyggandets huvudkomponenter.
Analyserna visar att förtätningspotentialen är mycket olika mellan och inom
olika regionala stadskärnor. Stadskärnor som redan är relativt täta så som Kista och
Södertälje har goda möjligheter till fortsatt stadsutveckling, men potentialen är också
'   " "

 /4 ' $'5
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ett stort förtätningsbehov. Förtätningsfrihet och förtätningsutrummet är också ofta
stort i dessa kärnor.
Förtätningsscenarierna Komplettera (offentligt styrd utveckling), Exploatera
(marknadsstyrd utveckling) och Förvandla (konsusstyrd utveckling) visar på hur
analyserna kan sammanfattas i A- och B-lägen för förtätning beroende på vem och
vilka som driver utvecklingen. Förtätningslaborationer i Jakobsberg visar och bekräf #  "    " "#  





   

omfattande förtätning i en stadskärna som idag är relativt utbyggd. I synnerhet
scenario Förvandla innebär att dessa fragmenterade perifera förorter till Stockholm
kan bli förstäder och egna stadskärnor med egen kraft, givet sitt spatiala kapital. För
denna positiva stadsutveckling behövs dock investeringar i både gata och park.
En viktig slutsats från projekten 7lWDUH6WRFNKROPoch 7lWDUHVWDGVNlUQRUär att
det inte med en analys eller ett mått går att bestämma förtätningspotentialen i en
#  "" "

( #  
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faktorer samverkar. Vad som utretts är vissa – inte alla – strategiska stadsbyggnadsförutsättningar för förtätning. I en allt mer komplex och globaliserad värld med höga
krav på kort och långsiktig hållbar samhällsutveckling är det sannolikt att vi kommer
att bli mer beroende av dessa stadsmiljöanalyser och scenarier för att inte planeringen ska drivas utan stöd från både politik, marknad och det fysiska landskapet självt
– det vill säga det sociala, ekonomiska och spatiala kapitalet.
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Summary

This report can be summed up by the concept of spatial capital. The basic concept
is that by structuring and shaping the urban space, all urban development creates a
fundamental potential, not only through new density, but also through the structure
of the urban space itself. This structure gives each space and building a location with
$ $   ' ' $ "' # # " 4
businesses and attractions, all of which contribute to the value of this location.
/'       "7'"  $   7;' $'$ " $
'; $ $ "  $   "4"  $   # 4"  $  
 ""  $   "4;' $'' $ ;' #  "ment opportunities. The model is unique as it links the main interests of urban planning together with the main components of urban development.
/' ';'"  $     '#;  "; ' 
different regional. Regional cores that already have relatively high density such as
Kista and Södertälje have good potential for continued urban development, but potential is also high in other urban cores such as Täby, Skärholmen and Haninge C, as
' '  + "  $   "(  $   " ""  $  
room are also often high in these cores.
/'"  $  $   <# $ "" =4>? < @
steered development) and Transform (consensus-steered development) show how
the analyses can be summarised into A and B sites for increasing density depending
 ;' ";' "  " (  $  ?   N 
"   "# $  ''  $; '  $ $#  "@
lopment design for relatively extensive increases in density in a regional core that is
currently relatively highly developed. The Transform scenario in particular means
that these fragmented peripheral Stockholm suburbs are capable of becoming suburban towns and regional cores of their own accord, given their spatial capital. However, this positive urban development would require investment in streets and parks.
One important conclusion from the 'HQVHU6WRFNKROP and 'HQVHUUHJLRQDOFRUHV
 +$ '    "  '"  $     $  4
a district or an regional core by means of analysis or measurement. It is clear that
density increases when several factors coincide. What has been investigated are
  $# 7 7  $#  " $ "     "  $    
increasingly complex and global world with high demands for short and long-term
sustainable social development, it is likely that we will become more dependent on
these urban environment analyses and scenarios to ensure that planning is not done
without the support of policy, the market and the physical landscape, in other words,
social, economic and spatial capital.
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Inledning

Bakgrund
Stockholm och liknande storstadsregioner står inför en massiv tillväxt. För att klara
tillväxten i regionen och uppnå hållbar stadsutveckling behöver stadsregionen
förtätas. Förtätningen kommer att ske på redan exploaterad mark, ibland genom
  "  "    +

$'  " &

 (  #-

maningen är att hantera förtätningen, i synnerhet den inåtvända exploatering och
omvandling som just nu pågår i våra förorter.
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bostäder i centrala servicelägen, behovet av social integration och tryggare utemiljö
samt efterfrågan på fotgängarvänliga miljöer som kan ge ett hälsosammare liv och
även jämlikare transporter. De ekonomiska drivkrafterna är också de starka. Det
handlar om perifera fastigheter som blivit centrala och om ett mer tjänsteinriktat
företagande som efterfrågar levande spännande stadsmiljö. Samtidigt är det alltid
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senare tid har dessutom de miljömässiga drivkrafterna gjort sig allt mer hörda. En
tätare stad bevarar skogs- och jordbruksmark, natur och biologisk mångfald och
minskar framförallt energi- och bilberoendet. Frågan är således inte om utan hur
staden ska växa och förtätas.
Grundläggande strategier i RUFS 2010 är bland annat fortsatt förtätning av den
   $'#$   % 
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regionala kärnor som komplement till den centrala regionkärnan. I arbetet med
!
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gelsen. Genom att redogöra för stadens förtätningspotential kan den regionala
#$   "  #  
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prioritera och rikta insatser över tid. Så är också RUFS 2010 uppbyggd.
Den tidigare regionala utvecklingsplanen (RUFS 2001) slog fast att regionen
##$ % 

 ##   " $  

stadskärnan. Sedan den planen antogs har alla kommuner i de yttre regionala stad
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strukturen.

Syfte
Denna utredning har gjorts för att kartlägga och beskriva förtätningspotentialen i
de regionala stadskärnor som pekas ut i RUFS 2010 (Barkarby/Jakobsberg, Kista/
Sollentuna/Häggvik, Flemingsberg, Täby C/Arninge, Skärholmen/Kungens Kurva,
Södertälje, Haninge C, och Arlanda). Utredningen syftar även till att diskutera strategier och former för hållbar förtätning.
Utredningen redogör för vilken potential som de regionala stadskärnorna
besitter i form av förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme och
förtätningsfrihet. De fyra benen bidrar till en strategisk bild av de fysiska stadsbyggnadsförutsättningarna. Denna fyrdelade analysmodellen kopplar på ett unikt sätt
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stadsplaneringens intressenter till stadsbyggandets komponenter. Modellen är ett
nytt sätt att nyansera förståelsen för den fysiska förtätningspotentialen genom att
både bebyggelse, grönstruktur, markanvändning och rumslig integration vägs samman i beskrivningen av stadsbygden.
Utredningen är en fortsättning och fördjupning av den tidigare utredningen
7lWDUH6WRFNKROP (Rapport 8:2009) som genomfördes av Spacescape på uppdrag av
både Regionplanekontoret och Stockholms stadsbyggnadskontor. Där redovisades
förtätningspotentialen i Stockholmsregionens tyngdpunkter samt fem av de regionala stadskärnorna, inklusive den centrala regionkärnan.

Avgränsning
Utredningen har i huvudsak ett rumsligt stadsbyggnadsperspektiv (staden som form/
massa/volym/ytor/struktur) och svarar till exempel inte på frågor och konsekvenser
  $'  4 &   '  $''  4 
förändrade etableringsmönster för handel, eller om konsekvenser för pendling eller
   " #  &" +
beskrivs i kartan på nästa sida.
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Arlanda

Täby C/Arninge

Kista/Sollentuna/Häggvik

Centrala
regionkärnan
Skärholmen/Kungens Kurva

Flemingsberg
Södertälje
Haninge C

Figur 1. Avgränsning av analysområdet och de åtta regionala stadskärnorna som analyseras,
samt den centrala regionkärnan.
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Barkarby/Jakobsberg

Tätare regionala stadskärnor 15

Metodik

Analysmodell
Den analysmodellen som används i utredningen kategoriserar grovt de drivkrafter
och begränsningar som resulterar i områdenas olika förtätningspotential.
Förtätningstryck avser i stort marknadens efterfrågan. Förtätningsbehov avser
den exploatering som ofta beskrivs som hållbar stadsutveckling. Förtätningsfrihet
avser den juridisk-politiska dimensionen som begränsar möjligheten att bebygga ett
område, exempelvis skyddsområden. Förtätningsutrymme avser byggbarheten, till
exempel mängden byggbar mark.
Analysmodellen illustreras i den sk. förtätningsrosen nedan. Dess syfte är att få
överblick och förståelse för kärnornas olika förtätningspotential ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Rosen är på intet sätt en komplett redovisning av potentialen utan
en tematisk samling strategiska stadsbyggnadsfaktorer. Rosen kan användas för att
redovisa alla aspekter samtidigt. Alla analyserna är kvantitativa men kan föras in i
rosen genom att normaliseras i en skala från noll till ett, där ett är förväntat maximum. Normaliserade värden redovisas i rosen så att ju högre värde ut mot periferin
i diagrammet, desto större potential. Detta kan kännas motsägelsefullt i delen om
förtätningsbehov där låga analysvärden (till exempel ett lågt befolkningsunderlag)
ger ett stort utslag i rosen.

Figur 2. Förtätningsrosen indikerar och lokaliserar förtätningspotential samt kan ge
vägledning för stadsutvecklingsstrategi
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Analyser
De analyser som valts ut under respektive tema presenteras nedan.
Tema

Analys

Kommentar

Förtätningsbehov

Kollektivtraﬁkutnyttjande

Ett centralt mål för hållbar stadsutveckling är att minska bilberoendet,
vilket i förlängningen innebär ett högt
kollektivtraﬁkutnyttjande i förortslandskapet. Stockholms översiktsplan, andra
översiktsplaner och regionplanen har
länge haft detta som mål. Detta innebär
att exploatering bör maximeras nära
spårstation.

Osammanhängande
bebyggelse

Sammanhängande bebyggelse lyfts
ofta fram som mål i stadsbyggandet.
Sammanhängande bebyggelse har också
uppmärksammats som en fråga om hur
stadsdelar hänger ihop och integreras.
Glapp i bebyggelsen kan också upplevas som
barriärer eller otrygga områden kvällstid.

Funktionsblandning

Blandstaden är ett av de viktigaste målen
för hållbar stadsutveckling. Blandstaden
innebär att stadens olika delar kan
samverka och att blandningen kan vara
på olika nivåer. En grundläggande fråga
är mixen av bostäder och verksamhetslokaler, som har ett samband med mixen
av boende och arbetande.

Serviceunderlag

En grundläggande förutsättning för att
staden ska få service, handel och kultur är
tätheten på människor. Ett litet befolkningsunderlag kan inte skapa en blandstad.

Service-, handels- och
kulturutbud

Utbudet av vård, skola, butiker, restauranger och kulturverksamheter skapar
tillsammans attraktivitet i ett stadsområde. Utbudet är nära knutet till täthet
och tillgänglighet, men också till hur
kluster av attraktioner skapas.

Tillgänglighet till stadsrum

Den rumsliga integrationen av (eller
centraliteten i) gator och gångvägar har
visat sig ha stor betydelse för gångﬂöden,
butiksetableringar, upplevelsen av social
integration samt upplevelsen av närhet till
olika målpunkter. En god tillgänglighet till
stadsrum innebär ofta en större ﬂexibilitet
och mångsidighet i bebyggelsen.

Regional tillgänglighet

God tillgänglighet till kollektivtraﬁk har
en central betydelse för den regionala
mobiliteten, särskilt som bilinnehav blir
allt dyrare. Närheten till innerstaden
har också en generell betydelse för tillgängligheten till övriga regiondelar.

Stor tillgång till parker
och natur

Grönområden och vattenområden har
stor betydelse för den urbana attraktiviteten. Nya bostadsexploateringar söker
sig oftast till park-, natur- eller vattennära lägen. I samband med hög täthet
ger grönområdena en grundstruktur för
utveckling av blandstad.

...drivs av politiska
målsättningar för
en hållbar utveckling i kommunernas
översiktsplaner och
regionplanen

Förtätningstryck
...drivs av efterfrågan
och betalningsvilja
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Tema

Analys

Kommentar

Förtätningsutrymme

Byggbar mark

Mark som inte är bebyggd, till exempel
grönytor och annan öppen mark utanför
bebyggelsen samt gator och vägar, är i
olika grad tillgänglig för exploatering.
Finns mycket byggbar mark så ﬁnns ett
grundutrymme för byggande.

Omvandlingsbar
bebyggelse

Beroende på bebyggelsens fysiska struktur ﬁnns olika grad av omvandlingsbarhet, på grund av bland annat diverse
tillgänglighetskrav. Kvartersstrukturer
är i allmänhet svårare att kompletteringsbebygga än öppna hus-i-parkmiljöer. Industrimark ingår inte här.

Beﬁntlig infrastruktur

En grundförutsättning för byggande är
infrastrukturen av vägar, gator, el, vatten och avlopp med mera. Finns redan
tillgänglig infrastruktur att ansluta till
innebär detta en lägre exploateringskostnad.

Flack mark

Starkt sluttande mark är i allmänhet
svår och dyr att explaotera. Mycket ﬂack
mark innebär således ett mindre hinder
för exploatering.

Industrimark

Mycket av de senaste årtiondenas stadsförtätningar har skett i gamla industri- och hamnområden. Detta har varit
möjligt dels på grund av förändrade
företagsekonomiska förhållanden, dels
på grund av att industrimarken har varit
lågt utnyttjad. Företag är också ﬂexiblare än boende i lokaliseringsfrågor och
lättare att ﬂytta.

Stora fastigheter

När få stora fastigheter och fastighetsägare ﬁnns är det lättare att bedriva en
planprocess eftersom färre är berörda.
När många markägare är berörda, som
till exempel i villaområden, är erfarenheten att planprocessen tar längre tid.

Rymlighet

Inom kommunens översiktsplan och
parkprogram ﬁnns mål om att alla
stadens invånare ska ha god park- och
naturtillgång. Om rymligheten i termer
av mängden grönyta per person är
hög, ﬁnns sannolikt större tillgång och
därmed större frihet att exploatera.

Oskyddad mark

Natur- och kulturreservat, ﬂygfält och
andra markrestriktioner sätter juridiska
gränser för var och hur det är möjligt att
bygga. Mycket oskyddad mark innebär
på så sätt större frihet.

...begränsas av stadens
fysiska form och infrastruktur

Förtätningsfrihet
...begränsas av politiska och juridiska
förutsättningar
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Mått
För varje analys har ett kvantitativt stadsbyggnadsmått valts ut. Dessa presenteras
nedan.
Analys

Mått (på områdesnivå)

Kartunderlag

Förtätningsbehov Kollektivtraﬁkutnyttjande

Tema

BTA inom 500 meters
gångavstånd från varje
spårbunden kollektivtraﬁkstation

FASTPAK och spårbundna kollektivtraﬁkstationer

Förtätningstryck

Förtätningsutrymme

Förtätningsfrihet

Osammanhängande
bebyggelse

Andel mark som ligger GSD-Terrängkartan
mellan 100 och 500 meter mellan byggnader

Funktionsblandning

Andel mark med låg
funktionsblandning
(0–25 eller 75–100
procent boyta)

FASTPAK

Serviceunderlag

BTA inom 1 000 meters
gångavstånd från varje
fastighet

FASTPAK

Service-, handels och
kulturutbud

Antal service-, handelsoch kulturpunkter
inom 1 000 meters
gångavstånd från varje
fastighet

FASTPAK och
Arbetsställeregistret

Tillgänglighet till stadsrum Axiallinjernas rumsliga
integration (space syntax analys)

Axialkarta

Regional tillgänglighet

Gångavstånd och
orienterbarhet till
närmaste spårbundna
kollektivtraﬁkstation
från varje fastighet

FASTPAK och
spårbundna kollektivtraﬁkstationer

Tillgång till parker och
natur

Kvadratmeter grönom- FASTPAK och GSDråde inom 1 000 meters Terrängkartan
gångavstånd från varje
fastighet

Byggbar mark

Andel obebyggd mark

Omvandlingsbar
bebyggelse

Potentiell ökning av ex- Bebyggelsetyper
ploateringstalet inom
bebyggelsen

Beﬁntlig infrastruktur

Andel mark som ligger
inom 50 meters radie
från beﬁntliga gator
och vägar

Gatu- och vägnät

Flack mark

Andel mark som lutar
mer än 20 procent

GSD-Terrängkartan

GSD-Terrängkartan
och gatu- och vägnät

Industrimark

Andel industrimark

GSD-Terrängkartan

Stora fastigheter

Antal fastigheter per
landhektar

FASTPAK

Rymlighet

Kvadratmeter grönområde per person

FASTPAK och
grönområden

Oskyddad mark

Andel mark som är
skyddad

Mark med restriktioner
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Förtätningsscenarier
För att få en bild av stadskärnornas sammanlagda förtätningspotential och de
drivkrafter och begränsningar som samverkar alternativt motverkar varandra har
tre olika förtätningsscenarier konstruerats. Förtätningspotentialen summeras som
A- och B-lägen, där A-lägen beskriver områden med stor förtätningspotential, medan
förtätningspotentialen i B-lägena är något lägre. A-lägena kan sägas vara områden
som på kort sikt är rimliga att förtäta, medans B-lägen kan ses som en målbild för
kärnans långsiktiga utveckling mot en blandad stadsmiljö av bostäder och kontor
med lokaler i gatuplan.
/   $   ' "  [  "\ 4>? 
och Förvandla. Utfallet av scenarierna hänförs till olika grundantaganden om drivkrafter och begränsningar i förtätningsrosen. Utgångspunkten är att det handlar om
spelet mellan det offentliga och marknaden. Scenario Komplettera är en offentlig
styrd utveckling med fokus på förtätningsbehov. Scenario Exploatera är en mark" "#$ " #&



 $$    "

 

samsyn mellan offentlig styrning och marknad vilket kan leda till att både tryck och
behov tillgodoses samt att begränsningar kan överbryggas.
1. Komplettera
Offentligt styrd utveckling

2. Exploatera
Marknadsstyrd utveckling

behov

frihet

utrymme

frihet

3. Förvandla
Konsensusstyrd utveckling

tryck

behov

tryck

utrymme

frihet

utrymme

Figur 3. Tre scenarier för stadsutveckling. Illustration som redovsar betydelsen av drivkrafter och begränsningar i olika utvecklingsscenarier.

Förtätningsscenario 1: Komplettera – offentligt styrd utveckling
Vid en offentligt styrd stadsutveckling får politiska visioner genomslag. Utvecklingen
är dock känslig för både politiska och resursmässiga begränsningar. I detta scenario
är det sannolikt att exploatering i första hand kommer att ske kring de spårbundna
    

 

        &" "

mycket osammanhängande bebyggelse, litet serviceunderlag och liten funktionsblandning. Begränsningar får relativt stor effekt, då de kan medföra höga kostnader
eller folkopinion.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY
Område med VWRUIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY
Område med minst PnWWOLJIULKHW
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Förtätningsscenario 2: Exploatera – marknadsstyrd utveckling
En marknadsstyrd stadsutveckling innebär att starka marknadskrafter får genomslag. Utvecklingen har i huvudsak endast resursmässiga begränsningar. I detta
scenario kommer exploatering i huvudsak att ske längs välintegrerade gator i redan
tät bebyggelse samt i områden med god tillgång på park och natur.
$OlJH
Område med VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Förtätningsscenario 3: Förvandla – konsensusstyrd utveckling
En konsensusstyrd stadsutveckling innebär att politiska visioner och marknadskrafter samverkar. När en konstruktiv dialog förs blir den totala förtätningspotentialen större än om drivkrafterna verkar oberoende av varandra, vilket i sin tur
medför att eventuella begränsningar blir lättare att överbrygga.I detta scenario är det
sannolikt att förtätning i huvudsak kommer att ske längs huvudgator i anslutning till
"& # "     

4  " " 

 " & 

både politik och marknad. Det ska dock tillläggas att det i vissa lägen kan komma att
krävas kommunal parkutveckling för att stärka förtätningstrycket.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY och VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY och minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW
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Gränsvärden
]   " '   

"  Q@  ^@ ' #

efter studier av analysresultat. En viktigt förutsättning för gränsvärdena har också
varit att få en tydlig skillnad mellan scenarier inom och mellan stadskärnorna. Stadskärnornas olika potential ska synliggöras.
Tema

Analys

Mått (på objektnivå)

Gränsvärden

Förtätningsbehov

Kollektivtraﬁkutnyttjande

BTA inom 500
meters gångavstånd
från varje spårbunden kollektivtraﬁkstation

Stort behov: < 200 000

Osammanhängande
bebyggelse

Mark som ligger
mellan 100 och
500 meter mellan
byggnader

Uppskattas i samtliga
fall medföra ett måttligt
förtätningsbehov

Funktionsblandning

Procent boyta per
10 hektarsruta

Stort behov: < 25 eller
> 75

Måttlig behov: > 200 000
Litet behov: Utgår, då
det kring stadskärnornas
samtliga spårbundna
kollektivtraﬁkstationer
ﬁnns ett förtätningsbehov

Måttligt behov: 25–45
eller 55–75
Litet behov: 45–55
Serviceunderlag

BTA inom 1 000
meters gångavstånd

Stort behov: < 500 000
Måttligt behov:
500 000– 1 000 000
Litet behov: > 1 000 000

Förtätningstryck

Service-, handels
och kulturutbud

Tillgänglighet till
stadsrum

Regional
tillgänglighet

Tillgång till parker
och natur

Antal service-,
handels- och kulturpunkter inom 1 000
meters gångavstånd

Stort tryck: > 100

Axiallinjernas stadsrumsintegration
(space syntax analys)

Stort tryck: > 1,6

Gångavstånd och
orienterbarhet till
närmaste spårbundna kollektivtraﬁkstation

Stort tryck: < 4 000

Kvadratmeter
grönområde inom
1 000 meters gångavstånd

Måttligt tryck: 40–100
Litet tryck: < 40

Måttligt tryck: 1,2–1,6
Litet tryck: < 1,2

Måttligt tryck:
4 000–8 000
Litet tryck: > 8 000

Stort tryck: > 600 000
Måttligt tryck:
400 000–600 000
Litet tryck: < 400 000
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Tema

Analys

Mått (på objektnivå)

Gränsvärden

Förtätningsutrymme

Byggbar mark

Andel obebyggd
mark

Utgör en grundförutsättning för
byggande

Omvandlingsbar
bebyggelse

Potentiell ökning av
exploateringstalet
inom bebyggelsen

Stort utrymme: > 0,05

Beﬁntlig infrastruktur

Mark som ligger
inom 50 meters
radie från beﬁntliga
gator och vägar

Avsaknad av infrastruktur uppskattas medföra
en måttlig begränsning

Flack mark

Mark som lutar mer
än 20 procent

Uppskattas medföra en
måttlig begränsning

Industrimark

Industrimark

Utgör ingen begränsning, utan påverkar
istället förtätningspotentialen positivt

Stora fastigheter

Antal fastigheter
per landhektar

Stor frihet: < 100

Förtätningsfrihet

Måttligt utrymme: < 0,05
Litet utrymme: Utgår, då
omvandlingsbarheten i
sig aldrig utgör mer än
en måttlig begränsning

Måttlig frihet: > 100
Liten frihet: Utgår, då
antalet fastigheter i sig
aldrig utgör mer än en
måttlig begränsning

Rymlighet

Oskyddad mark

Kvadratmeter
grönområde per
person per 10
hektarsruta

Stor rymlighet: > 10

Skyddad mark

Utgör en absolut
begränsning

Måttlig rymlighet: < 10
Liten rymlighet: Utgår,
då rymligheten i sig
aldrig utgör mer än en
måttlig begränsning
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Förtätningslaboration
Med utgångspunkt från de A- och B-lägen som tagits fram i scenarierna så har en
förtätningslaboration genomförts i stadskärnan Jakobsberg. Det betyder att möjliga stadsstrukturer har skissats fram för de olika scenarierna. Valet av Jakobsberg
utgår från att det här pågår ett intensivt planarbete, i synnerhet med det som kallas
Barkabystaden. Det pågår även viss förtätningsplanering i Jakobsberg. Scenarierna
avser även belysa relationen mellan förtätningspotentialen i Jakobsberg och utbyggnadspotentialen i Barkarby.
Nedan visar de antaganden som gjorts under utformningsarbetet av de nya stadsbyggnadsstrukturerna.

Komplettera
_ Förtätning enligt samma bebyggelsetyp.
_ Tillgänglighet entré max 20 meter från gata.
_ Goda ljusförhållanden på gårdar och mellan byggnaderna.
_ Ingen ny infrastruktur eller grönstruktur.
_ 5       '   

Exploatera
_ Mesta möjliga förtätning i alla lägen.
_ Tillgänglighet entré max 20 meter från gata.
_ Rimliga ljusförhållanden på gårdar och mellan byggnaderna.
_ Ingen ny infrastruktur eller grönstruktur.
_ 5       '   

Förändra
_ Maximal förtätning i kvartersstruktur.
_ Tillgänglighet entré max 20 meter från gata.
_ Goda ljusförhållanden på gårdar och mellan byggnaderna.
_ Ny infrastruktur och nya parker.
_ >+'       '   
_ Analyser av täthet, andel grönyta, tillgänglighet till grönområde, och tillgänglighet till stadsrum genomfördes på de tre olika förtätningsstrukturer. Analyserna
syftar till att visa hur förtätningarna i olika mån skapar en kvantitativ och kvalitativ stadsutveckling.
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Kartering

Bebyggelse, grönområden och stadsrumsnätverk
 "

 ]@"   # " &    #  

enheter: Bebyggelse, grönområden och stadsrumsnätverk. Bebyggelsens innehåll
mäts i BTA (bruttototalarea). En grov indelning av bebyggelse kan ske i så kallade
stadstyper. Grönområdena innefattar natur- och parkområden. Stadsrumsnätverket
innehåller vägar, gator och gångvägar. Nätverket kan beskrivas som axiallinjer enligt
väl beprövad space syntax-metodik, vilket gör det möjligt att mäta både gångavstånd
och stadsstrukturens orienterbarhet genom nätverket. Det är, som nämnts, samspelet
mellan dessa enheter som förutsätter integration, urbanitet och förtätningspotential.
För en mer ingående beskrivning av utredningens GIS-modell hänvisas till
Regionplanekontorets och Spacescapes tidigare utredning 7lWDUH6WRFNKROP,
(Rapport 8:2009).

Övriga kartunderlag
      $'

 ##   " + "# " -

lag:
_ GSD-Terrängkartan
_ FASTPAK
_ Arbetsställeregistret
_ & # "     
_ Gatu- och vägnät.
Samtliga data har levererats av Regionplanekontoret.
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Samlade analysresultat
för alla kärnor
Förtätningsbehov
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Figur 4. Kollektivtraﬁkutnyttjande. BTA inom 500 meters gångavstånd från varje
spårbunden kollektivtraﬁkstation. Lågt värde = stort behov.
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tuna/Häggvik och Skärholmen/Kungens Kurva. Sett ur denna aspekt är förtätningsbehovet i de övriga stadskärnorna betydligt större.
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Figur 5. Osammanhängande bebyggelse. Andel mark som ligger mellan 100 och 500 meter
mellan byggnader. Högt värde = stort behov.

En stor andel av marken i Skärholmen/Kungens Kurva utgörs av glapp i bebyggelsen,
ofta i form av motorvägsstråk eller större grönområden. Detta medför ett stort behov av
sammanlänkning av bebyggelsen, till exempel genom en överdäckning av E4:n, något
som i planeringssammanhang också länge har lyfts fram. Att andelen osammanhängande bebyggelse är minst i Arlanda beror på bebyggelsens begränsade omfattning.
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Figur 6. Funktionsblandning. Andel mark med låg funktionsblandning (0–25 eller 75–100
procent boyta). Högt värde = stort behov.

Funktionsblandningen är idag låg i alla de regionala stadskärnorna. Detta beror
på den moderna industrialiserade stadsstrukturen som tydligt skiljer på bostadsområden och arbetsområden. Att utveckla stadsmässigheten i kärnorna kommer
därför att medföra stora utmaningar.
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Figur 7. Serviceunderlag. BTA inom 1 000 meters gångavstånd från varje fastighet.
Lågt värde = stort behov.

Den tillgängliga tätheten inom bebyggelsen är idag högst i Södertälje, vilket betyder
att Södertälje har den mest kompakta bebyggelsen. Övriga stadskärnor har generellt
en stor utbredning med låga tätheter, vilket skapar ett svagt lokalt service- och
marknadsunderlag, och därmed ett större förtätningsbehov.
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Förtätningstryck
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Figur 8. Service-, handels- och kulturutbud. Antal service-, handels- och kulturpunkter inom
1 000 meters gångavstånd från varje fastighet. Högt värde = stort tryck.

Mångfalden av service-, handels- och kulturutbudet är starkt sammankopplat med
tätheten. Där den tillgängliga tätheten redan är hög, som i Södertälje, är också det
tillgängliga serviceutbudet betydligt större. I Flemingsberg är attraktionskraften
? &    + 5 '   

    $4' "$'

kultur för att skapa någon form av urbanitet. Förutsättningarna för detta är relativt
goda givet de stora arbetsplatserna, högskolan och sjukhuset. En förutsättning är
dock att dessa öppnas upp mot omgivande stadsrum.
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Figur 9. Tillgänglighet till stadsrum. Axialinjernas stadsrumsintegration (space syntax
analys). Högt värde = stort tryck.
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en till stadsrummen. Återigen får Södertälje höga värden då den äldre kvartersstrukturen
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Figur 10. Regional tillgänglighet. Gångavstånd och orienterbarhet till närmaste spårbundna
kollektivtraﬁkstation från varje fastighet. Lågt värde = stort tryck.
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litet. Tillgängligheten främjas ytterligare av Södertäljes enkla gatunät som förbättrar
    ' 5
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långt från stationen samt att vägarna dit är ogena och komplicerade, vilket gör att
den genomsnittliga tillgängligheten blir väsentligt sämre. Kort sagt främjas sannolikt
bilberoendet mer i Haninge än i Södertälje sett utifrån denna aspekt.
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Figur 11. Tillgång till parker och natur. Kvadratmeter grönområde inom 1 000 meters gångavstånd från varje fastighet. Högt värde = stort tryck.

Kista/Sollentuna/Häggvik märker ut sig med låg gröntillgång. Detta beror på att
stadskärnan i stort saknar stora allmänna grönområden och att många friluftsområden avskärmas av motorleder. I Flemingsberg är tillgången i bostadsområdena stor,
medan den i arbetsområdena är mindre. Tillgången på grönområden är i allmänhet
stor i alla de regionala stadskärnorna, men på grund av det bristande kartunderlaget
är det svårt att med noggranhet uttala sig om situationen.
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Förtätningsutrymme
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Figur 12. Byggbar mark. Andel obebyggd mark. Högt värde = stort utrymme.

Resultatet av denna analys beror mycket på hur stadskärnorna har avgränsats.
I Arlanda och Flemingsberg ingår mycket omland, medan gränsen i Kista/
Sollentuna/Häggvik är mer snävt dragen, vilket gör resulaten något missvisande.
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Figur 13. Omvandlingsbar bebyggelse. Potentiell ökning av exploateringstalet inom
bebyggelsen. Högt värde = stort utrymme

Den potentiella ökningen av exploateringstalet inom bebyggelsen är kopplad till den
   \

 & $  &

som miljonprogrammets områden har ett större förtätningsutrymme. Till dessa hör
till exempel Jakobsberg, Skärholmen och Södertälje.
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Figur 14. Beﬁntlig infrastruktur. Andel mark som ligger inom 50 meters radie från
beﬁntliga gator och vägar. Högt värde = stort utrymme.
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infrastrukturen väl utbyggd och håller dessutom på att uppgraderas. I Flemingsberg
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nyexploatering.
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Figur 15. Flack mark. Andel mark som lutar mer än 20 procent. Lågt värde = stort utrymme.
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vilket ofta gör det svårare att exploatera dessa områden.
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Förtätningsfrihet
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Figur 16. Industrimark. Andel industrimark. Högt värde = stor frihet.

En stor andel industrimark gör det lättare att driva stadsomvandlingsprojekt.
Södertälje utmärker sig med en stor andel industrimark centralt. I vilken mån dessa
områden är omvandlingsbara säger inte analysen, men i praktiken så pågår en planerad urbanisering av dessa områden på samma sätt som i Kungens Kurva, Kista och
Barkarby.
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Figur 17. Stora fastigheter. Antal fastigheter per landhektar. Lågt värde = stor frihet.

Hypotesen som denna analys bygger på är att många små fastigheter är svårare att
hantera i en planprocess än några få stora. Detta eftersom många fastighetsägare
ofta medför många olika intressen, med långa och komplexa förhandlingar som
följd. Kista/Sollentuna/Häggvik utmärker sig som ytterst fastighetstätt på grund av
småhusområdena. Flemingsberg och Arlanda är på andra sidan av skalan med stora
fastighetsägare som har rådighet över större markområden. I vilken mån som stat och
kommun äger mark har också betydelse men det syns tyvärr inte i detta material.

34 Tätare regionala stadskärnor












$UODQGD

+DQLQJH&

6|GHUWlOMH

6NlUKROPHQ.XQJHQV
.XUYD

7lE\&$UQLQJH

)OHPLQJVEHUJ

.LVWD6ROOHQWXQD+lJJYLN

%DUNDUE\-DNREVEHUJ



Figur 18. Rymlighet. Kvadratmeter grönområde per person. Högt värde = stor frihet.

Rymligheten, det vill säga mängden grönyta per person, är inget uttalat politisk mål,
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det stora risker att förtätningsmotståndet är extra stort. Kista och Skärholmen är
exempel på exploaterade områden där grönområdena börjar bli mycket värdefulla på
grund av mängden brukare.
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Figur 19. Oskyddad mark. Andel mark som är skyddad. Lågt värde = stor frihet.

Naturreservat och skyddsområden för farligt gods är exempel på restriktioner som
medför att exploateringsfriheten inskränks. Kring Arlanda är begränsningarna
 & # "%#   $'5
oskyddade områden.
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Barkarby/Jakobsberg

Sammanlagd förtätningspotential
STORT BEHOV

STORT TRYCK
6WRUWVHUYLFHKDQGHOVRFKNXOWXUXWEXG
/LWHWVHUYLFHXQGHUODJ

*RGWLOOJlQJOLJKHWWLOOVWDGVUXP

/nJIXQNWLRQVEODQGQLQJ

*RGUHJLRQDOWLOOJlQJOLJKHW

0\FNHWRVDPPDQKlQJDQGHEHE\JJHOVH

6WRUWLOOJnQJWLOOSDUNHUQDWXURFKYDWWHQ

/nJWNROOHNWLYWUDILNXWQ\WWMDQGH

0\FNHWE\JJEDUPDUN

0\FNHWRVN\GGDGPDUN

0\FNHWRPYDQGOLQJVEDUEHE\JJHOVH

6WRUU\POLJKHW
)nVWRUDIDVWLJKHWHU

0\FNHWEHILQWOLJLQIUDVWUXNWXU
0\FNHWIODFNPDUN
0\FNHWLQGXVWULPDUN

STOR FRIHET

STORT UTRYMME

Figur 20. Sammanlagd förtätningspotential. Förtätningsrosens 16 analyser, där värdena har
relativiserats från 0–100 procent. Höga värden (långt ut i cirkeln) = stor förtätningspotential.

Eftersom förtätningsrosen utgör ett genomsnitt av både Jakobsberg och Barkarby,
som har relativt olika förutsättningar, är det svårt att dra alltför precisa slutsatser
av sammanfattningen i rosen. Grovt sett kan det ändå konstateras att den regionala
stadskärnan har en måttlig förtätningspotential, det låga serviceutbudet till trots.
]" &    $'$ "   "

' "

förutsättningar.
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Barkarby/Jakobsberg

Figur 21. Bebyggelsetäthet

BTA per 10 hektarsruta
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Förtätningsbehov
Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta

Gångavstånd till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation

Barkarby
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BTA inom 500 meters
gångavstånd från varje
spårbunden kollektivtrafikstation

Figur 22. Kollektivtraﬁkutnyttjande. Tätheten är relativt hög kring Jakobsbergs station,
mycket tack vare stationens centrala läge och den omgivande bebyggelsens täthet. Det är
dock tydligt att spåret i sig är en kraftig barriär som minskar tillgängligheten till stationen.
Kring Barkarby station är tätheten väldigt låg, vilket kan förklaras av ett mer perifert läge
i området, samt den omgivande småhusbebyggelsen. Sammantaget medför detta ett större
förtätningsbehov i Barkarby.

Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 23. Osammanhängande bebyggelse. Det ﬁnns stora områden i stadskärnan som kan
betraktas som glapp i bebyggelsen. Om målet är att läka staden medför detta ett förtätningsbehov. I första hand bör glappen inom respektive område bebyggas, men på lång sikt
skulle det även vara positivt om kopplingen mellan Jakobsberg och Barkarby stärktes.
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Mark som ligger mellan
100 och 500 meter
mellan byggnader
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Procent boyta per
10 hektarsruta
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Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 24. Funktionsblandning. Stadskärnan är idag mycket funktionsseparerad med en tydlig uppdelning av verksamhetsområden och bostadsområden. Detta medför att det skulle
behövas stora förtätningsinsatser för att nå målet tät blandstad. Detta är sannolikt på kort
sikt endast genomförbart i Jakobsbergs centrala delar. Barkarbys småhusbebyggelse är
däremot svårare att förtäta. Att omvandla delar av verksamhetsområdet Veddesta är en
väg att gå för att öka funktionsblandningen i området.

BTA inom 1 000 meters
gångavstånd
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Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 25. Serviceunderlag. Tätheten är hög kring Jakobsbergs station, men i övriga delar av
stadskärnan mycket låg. Ska serviceunderlaget öka krävs omfattande förtätning, i synnerhet i Barkarby. Detta är främst möjligt kring pendeltågsstationen, där det ﬁnns verksamhetsmark med förtätningsutrymme.
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Förtätningstryck
Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby
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Antal service-, handelsoch kulturpunkter inom
1 000 meters gångavstånd

Figur 26. Service-, handels- och kulturutbud. Serviceutbudet är relativt stort i Jakosberg
men mycket litet i övriga delar av stadskärnan. Av detta skäl torde förtätningstrycket vara
större i Jakobsberg. För att öka serviceutbudet i Barkarby krävs ett större befolkningsunderlag, det vill säga en tätare bebyggelse.

Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 27. Tillgänglighet till stadsrum. Tillgängligheten till stadsrum är relativt låg i hela
stadskärnan. Det ﬁnns enstaka gatustråk i Jakobsberg som skapar strategiska centrala
lägen för kommersiell urban förtätning. I Barkarby saknas dock centrala genomgående
stråk som knyter samman området. Vid en eventuell utbyggnad av Veddesta är det därför
viktigt att utveckla centrala stråk.
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Axialinjernas stadsrumsintegration (space syntax
analys)
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Gångavstånd och
orienterbarhet till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation
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Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 28. Regional tillgänglighet. Tillgängligheten till de spårbundna kollektivtraﬁkstationerna är relativt god i de bostadsdominerade områdena. Spåret utgör dock i sig en stor
barriär som minskar tillgängligheten. Detta är särskilt tydligt i Jakobsberg där områdena
väster om spåret har en mycket begränsad tillgänglighet till stationen.

Kvadratmeter grönområde inom 1 000
meters gångavstånd
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Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 29. Tillgång till parker och natur. Tillgången till grönområden är god i de bostadsdominerade områdena. Barkarbys täta småhusbebyggelse medför dock en mer begränsad
parktillgång. Här är det därför viktigt att bevara de parker som ﬁnns, samt att säkra
tillgängligheten till de omgivande naturområdena. Om kärnans verksamhetsområden ska
utvecklas till stad krävs parkutveckling.
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Förtätningsutrymme
Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby
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Obebyggd mark

Figur 30. Byggbar mark. Det ﬁnns relativt mycket byggbar mark i hela stadskärnan, vilket
skapar ett förtätningsutrymme. Jakobsbergs relativt glesa och storskaliga bebyggelse medför ett större förtätningsutrymme än den täta och småskaliga bebyggelsen i Barkarby.

Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 31. Omvandlingsbar bebyggelse. Bebyggelsen i Jakobsberg består till stora delar
av en bebyggelsetyp som i större utsträckning går att omvandla och förtäta, jämfört med
småhusområdena i södra Barkarby.
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Potentiell ökning av
exploateringstalet
inom bebyggelsen
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50 meters radie kring
befintliga gator och vägar
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Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 32. Beﬁntlig infrastruktur. Infrastrukturen i stadskärnan är relativt utbyggd.
I Barkarby ﬁnns det dock områden med mindre utbyggnad, vilket kräver en initial investeringskostnad vid nyexploatering. Detta gäller även Veddesta om en omvandling av området
blir aktuell.

Mark som lutar mer än
20 procent
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Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 33. Flack mark. Marken i stadskärnan, i synnerhet i Barkarby, är förhållandevis ﬂack,
vilket underlättar exploatering. Det är tydligt att områden med kraftig topograﬁ har
undantagits exploatering i Jakobsberg.
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Förtätningsfrihet
Industrimark

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby
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Barkarby/Jakobsberg

Figur 34. Industrimark. Veddesta industriområde skulle kunna omvandlas till ett område
med en större funktionsblandning på sikt, särskilt de delar som angränsar direkt till Jakobsberg eller Barkarby.

Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 35. Stora fastigheter. Stadskärnan domineras av mestadels stora fastigheter, vilket
torde förenkla en planprocess. I Barkarby är fastigheterna dock många till antalet, vilket
kan medföra en mer komplicerad process.
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Antal fastigheter per
10 hektarsruta
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Kvadratmeter grönområde per person
per 10 hektarsruta
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Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 36. Rymlighet. Rymligheten är relativt stor i de bostadsdominerade områdena, vilket
sannolikt medför en viss förtätningsfrihet. Vid förtätning inom delar av Barkarby kan det
dock ﬁnnas ett behov av att säkerställa parktillgången. Sett ur denna aspekt är förtätningspotentialen stor i Veddesta, som trots de många verksamheterna har stora grönytor
sparade.

Skyddsområden, så
som natur- och kulturreservat och flygfält
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Barkarby/Jakobsberg

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 37. Oskyddad mark. En relativt liten andel av marken har ett legalt skydd mot exploatering. I de centrala delarna av Jakobsberg och Barkarby kan överdäckning vara ett sätt att
komma undan problematiken med skyddsområden.
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Förtätningsscenario 1:
Komplettera – offentligt styrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Komplettera”
Vid en offentligt styrd stadsutveckling får politiska visioner genomslag. Utvecklingen
är dock känslig för både politiska och resursmässiga begränsningar. I detta scenario
är det sannolikt att exploatering i första hand kommer att ske kring de spårbundna
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mycket osammanhängande bebyggelse, litet serviceunderlag och liten funktionsblandning. Begränsningar får relativt stor effekt, då de kan medföra höga kostnader
eller folkopinion.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY
Område med VWRUIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Komplettera”
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anslutning till stationerna i Jakobsberg och Barkarby. Även i Veddesta industri &"

" 
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att bygga samman Jakobsberg och Barkarby.

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 38. Scenario 1: Komplettera
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Barkarby/Jakobsberg
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Förtätningsscenario 2:
Exploatera – marknadsstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Exploatera”
En marknadsstyrd stadsutveckling innebär att starka marknadskrafter får genomslag. Utvecklingen har i huvudsak endast resursmässiga begränsningar. I detta
scenario kommer exploatering i huvudsak att ske längs välintegrerade gator i redan
tät bebyggelse samt i områden med god tillgång på park och natur.
$OlJH
Område med VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Exploatera”
Förtätningstrycket kommer i detta scenario att vara betydligt högre i Jakobsberg än
i Barkarby som idag är en mycket mindre attraktiv boendemiljö. I Barkarby krävs
det stora investeringar för att skapa den attraktiva stadsmiljö som marknaden
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Jakobsberg och Barkarby.
Barkarby/Jakobsberg
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Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 39. Scenario 2: Exploatera
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Förtätningsscenario 3:
Förvandla – konsensusstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Förvandla”
En konsensusstyrd stadsutveckling innebär att politiska visioner och marknadskrafter samverkar. När en konstruktiv dialog förs blir den totala förtätningspotentialen större än om drivkrafterna verkar oberoende av varandra, vilket i sin tur
medför att eventuella begränsningar blir lättare att överbrygga. I detta scenario är det
sannolikt att förtätning i huvudsak kommer att ske längs huvudgator i anslutning till
"& # "     
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både politik och marknad. Det ska dock tillläggas att det i vissa lägen kan komma att
krävas kommunal parkutveckling för att stärka förtätningstrycket.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY och VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY och minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Förvandla”
I detta scenario förstärks förtätningspotentialen i Jakobsberg ytterligare på grund av
" ' '   #
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" 

tillräckligt starka incitament för en förtätning kring Barkarby station. Störst utveckling sker i Jakobsberg som redan idag har mycket stadsmiljö att bygga vidare på.

Jakobsberg

Veddesta
Barkarby

Figur 40. Scenario 3: Förvandla
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Barkarby/Jakobsberg
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Kista/Sollentuna/Häggvik

Sammanlagd förtätningspotential
STORT BEHOV

STORT TRYCK
6WRUWVHUYLFHKDQGHOVRFKNXOWXUXWEXG
/LWHWVHUYLFHXQGHUODJ

*RGWLOOJlQJOLJKHWWLOOVWDGVUXP

/nJIXQNWLRQVEODQGQLQJ

*RGUHJLRQDOWLOOJlQJOLJKHW

0\FNHWRVDPPDQKlQJDQGHEHE\JJHOVH

6WRUWLOOJnQJWLOOSDUNHUQDWXURFKYDWWHQ

/nJWNROOHNWLYWUDILNXWQ\WWMDQGH

0\FNHWE\JJEDUPDUN

0\FNHWRVN\GGDGPDUN

0\FNHWRPYDQGOLQJVEDUEHE\JJHOVH

6WRUU\POLJKHW
)nVWRUDIDVWLJKHWHU

0\FNHWEHILQWOLJLQIUDVWUXNWXU
0\FNHWIODFNPDUN
0\FNHWLQGXVWULPDUN

STOR FRIHET

STORT UTRYMME

Figur 41. Sammanlagd förtätningspotential. Förtätningsrosens 16 analyser, där värdena har
relativiserats från 0–100 procent. Höga värden (långt ut i cirkeln) = stor förtätningspotential.

Kista/Sollentuna/Häggvik är en kärna med mycket olika förtätningsförutsättningar.
Grovt sett kan det ändå konstateras att stadskärnan har en måttlig förtätningspoten 4 & # "" "     '   
attraktiv stadsmiljö krävs det dock att park- och naturtillgången säkerställs, samt
att serviceutbudet ökar. Utvecklad infrastruktur och mycket omvandlingsbar mark
medför goda förtätningsmöjligheter.
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Kista/Sollentuna/Häggvik

Figur 42. Bebyggelsetäthet

BTA per 10 hektarsruta
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Förtätningsbehov
Kista/Sollentuna/Häggvik
Häggvik

Sollentuna

Gångavstånd till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation

Akalla
Husby

Helenelund

Kista
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BTA inom 500 meters
gångavstånd från varje
spårbunden kollektivtrafikstation

Figur 43. Kollektivtraﬁkutnyttjande. Kollektivtraﬁkutnyttjandet är högt om man tittar på
stadskärnan i sin helhet. Detta tack vare de höga tätheterna kring tunnelbanestationerna i
Akalla, Husby och Kista samt kring pendeltågsstationen i Sollentuna. I Häggvik och Helenelund är tätheten däremot låg, vilket medför ett förtätningsbehov.

Kista/Sollentuna/Häggvik
Häggvik

Sollentuna

Akalla
Husby

Helenelund

Kista

Figur 44. Osammanhängande bebyggelse. Det ﬁnns stora områden i stadskärnan som kan betraktas som glapp i bebyggelsen. Särskilt stora är glappen i centrala Sollentuna samt i Akalla, Husby
och Kista. Detta är områden med en likartad bebyggelse, byggda inom ramarna för miljonprogrammet. I övrigt domineras kärnan av småhusbebyggelse, som generellt sett ger mindre friytor.
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Mark som ligger mellan
100 och 500 meter
mellan byggnader
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Procent boyta per
10 hektarsruta

Kista/Sollentuna/Häggvik
Häggvik
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Sollentuna

Akalla
Husby

Helenelund

Kista

Figur 45. Funktionsblandning. Stadskärnan är idag mycket funktionsseparerad med en
tydlig uppdelning av verksamhetsområden och bostadsområden, med undantag för delar
av centrala Sollentuna. Detta medför att det skulle behövas stora förtätningsinsatser för
att nå målet tät blandstad. Detta är sannolikt på kort sikt främst genomförbart i centrala
Sollentuna, samt i områdena Kista, Husby och Akalla.

BTA inom 1 000 meters
gångavstånd

Kista/Sollentuna/Häggvik
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Figur 46. Serviceunderlag. Tätheten är koncentrerad till Akalla, Husby och Kista där bebyggelsen är av en mer storskalig typ jämfört med småhusbebyggelsen som återﬁnns i stora
delar av kärnan i övrigt. Om serviceunderlaget ska öka i dessa områden krävs omfattande
förtätning, i synnerhet i Häggvik som idag domineras av verksamheter.
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Förtätningstryck
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Antal service-, handelsoch kulturpunkter inom
1 000 meters gångavstånd

Figur 47. Service-, handels- och kulturutbud. Serviceutbudet är stort i Akalla, Husby och
Kista samt i centrala Sollentuna, vilket medför ett potentiellt förtätningstryck. I övriga
delar av stadskärnan är serviceutbudet lågt, i synnerhet i Häggvik.

Kista/Sollentuna/Häggvik
Häggvik

Sollentuna

Akalla
Husby

Helenelund

Kista

Figur 48. Tillgänglighet till stadsrum. Tillgängligheten till stadsrum är relativt låg i hela stadskärnan. Det centrala stråket som löper genom Akalla, Husby och Kista skapar dock strategiska
lägen för urban förtätning. Detta gäller även längs de mest centrala stråken i Sollentuna.
Kärnans småhusområden saknar centrala stråk, vilket gör det svårt att uppnå stadsmässighet.
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kollektivtrafikstation
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Figur 49. Regional tillgänglighet. Tillgängligheten till de spårbundna kollektivtraﬁkstationerna är god i de bostadsdominerade områdena. E4:an utgör dock en kraftig barriär, vilket
inte enbart försämrar den regionala tillgängligheten, utan även separerar Akalla, Husby
och Kista från områdena norr om traﬁkleden.

Kvadratmeter grönområde inom 1 000
meters gångavstånd
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Figur 50. Tillgång till parker och natur. Tillgången till grönområden är god i stora delar av
Akalla, Husby och Kista, mycket på grund av närheten till Järvafältet. I Sollentunas småhusområden är tillgången däremot liten, främst på grund av avsaknaden av stora allmänna
grönområden och friluftsområden som avskärmas av kraftiga traﬁkbarriärer.
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Förtätningsutrymme
Obebyggd mark
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Häggvik

Figur 51. Byggbar mark. En stor andel av marken i stadskärnan är redan bebyggd, vilket
medför att möjligheterna att bygga ut beﬁntliga områden i många fall är relativt begränsade. Detta motsätter dock inte en förtätning inom beﬁntlig bebyggelse. Störst förtätningsutrymme återﬁnns i Akalla, Husby och Kista, som idag är relativt glest bebyggda områden.

Kista/Sollentuna/Häggvik
Häggvik
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Helenelund
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Figur 52. Omvandlingsbar bebyggelse. Bebyggelsen i Akalla, Husby och Kista samt i centrala Sollentuna består till stora delar av en bebyggelsetyp som i större utsträckning går att
omvandla och förtäta, jämfört med småhusområdena i Sollentuna och Häggvik.
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Figur 53. Beﬁntlig infrastruktur. Infrastrukturen i stadskärnan är väl utbyggd och under
ytterligare utveckling, vilket medför ett stort förtätningsutrymme i stora delar av stadskärnan sett ur denna aspekt.

Mark som lutar mer än
20 procent
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Figur 54. Flack mark. Marken i princip hela stadskärnan är ﬂack, vilket underlättar
exploatering.
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Förtätningsfrihet
Industrimark
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Häggvik

Figur 55. Industrimark. Det ﬁnns stora verksamhetsområden som skulle kunna omvandlas
till en mer blandad stad. Störst förtätningspotential har verksamhetsområdena i Sollentuna
och Kista, tack vare de strategiska lägena nära kollektivtraﬁkstationerna.

Kista/Sollentuna/Häggvik
Häggvik
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Helenelund
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Figur 56. Stora fastigheter. Områdena söder om E4:an är storskaliga och domineras av stora
fastigheter. I Sollentunas småhusområden norr om E4:an är förhållandet det motsatta med
många små fastigheter. Detta medför en större förtätningsfrihet i de södra områdena.
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Kvadratmeter grönområde per person
per 10 hektarsruta
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Figur 57. Rymlighet. Rymligheten är relativt stor i stora delar av Sollentuna, vilket sannolikt medför en viss förtätningsfrihet. Vid förtätning inom den mer storskaliga bebyggelsen i
centrala Sollentuna, Akalla, Husby och Kista är det dock viktigt att säkerställa parktillgången. Särskilt viktigt är detta i centrala Sollentuna, som dessutom har liten tillgång till parker
och natur inom gångavstånd.

Skyddsområden, så
som natur- och kulturreservat och flygfält

Kista/Sollentuna/Häggvik
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Figur 58. Oskyddad mark. Det är endast kring de stora traﬁklederna som det ﬁnns ett
legalt skydd mot exploatering, vilket torde innebära en relativt stor förtätningsfrihet. E4:an
utgör dock en kraftig barriär som gör det svårt att integrera Akalla, Husby och Kista med
övriga delar av kärnan.
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Förtätningsscenario 1:
Komplettera – offentligt styrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Komplettera”
Vid en offentligt styrd stadsutveckling får politiska visioner genomslag. Utvecklingen
är dock känslig för både politiska och resursmässiga begränsningar. I detta scenario
är det sannolikt att exploatering i första hand kommer att ske kring de spårbundna
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mycket osammanhängande bebyggelse, litet serviceunderlag och liten funktionsblandning. Begränsningar får relativt stor effekt, då de kan medföra höga kostnader
eller folkopinion.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY
Område med VWRUIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Komplettera”
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medan det i Akalla, Husby, Kista och centrala Sollentuna främst är den låga funktionsblandningen eller glapp i bebyggelsen som medför förtätningsbehov. På längre
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Kista/Sollentuna/Häggvik
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Akalla
Husby

Helenelund

Kista

Figur 59. Scenario 1: Komplettera
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Förtätningsscenario 2:
Exploatera – marknadsstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Exploatera”
En marknadsstyrd stadsutveckling innebär att starka marknadskrafter får genomslag. Utvecklingen har i huvudsak endast resursmässiga begränsningar. I detta
scenario kommer exploatering i huvudsak att ske längs välintegrerade gator i redan
tät bebyggelse samt i områden med god tillgång på park och natur.
$OlJH
Område med VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Exploatera”
Förtätningstrycket kommer i detta scenario att vara högst i de centrala delarna av
Sollentuna där serviceutbudet och den regionala tillgängligheten är god. A-lägen




& 

  "$   &  Q4

5#$'\ 4"    $##"4  '   $'" & 
till grönområden tillsammans skapar ett förtätningstryck. I Häggvik och Helenelund
krävs det dock stora investeringar för att skapa den attraktiva stadsmiljö som
marknaden efterfrågar.
Kista/Sollentuna/Häggvik
Häggvik
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Figur 60. Scenario 2: Exploatera
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Förtätningsscenario 3:
Förvandla – konsensusstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Förvandla”
En konsensusstyrd stadsutveckling innebär att politiska visioner och marknadskrafter samverkar. När en konstruktiv dialog förs blir den totala förtätningspotentialen större än om drivkrafterna verkar oberoende av varandra, vilket i sin tur
medför att eventuella begränsningar blir lättare att överbrygga. I detta scenario är det
sannolikt att förtätning i huvudsak kommer att ske längs huvudgator i anslutning till
"& # "     

4  " " 

 " & 

både politik och marknad. Det ska dock tillläggas att det i vissa lägen kan komma att
krävas kommunal parkutveckling för att stärka förtätningstrycket.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY och VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY och minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Förvandla”
I detta scenario förstärks förtätningspotentialen i Sollentuna ytterligare. I detta
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nerna i Häggvik och Helenelund. Precis som i föregående scenario krävs det dock
stora investeringar för att skapa en attraktiv stadsmiljö i dessa områden.
Kista/Sollentuna/Häggvik

Sollentuna

Akalla
Husby

Helenelund

Kista

Figur 61. Scenario 3: Förvandla
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Flemingsberg

Sammanlagd förtätningspotential
STORT BEHOV

STORT TRYCK
6WRUWVHUYLFHKDQGHOVRFKNXOWXUXWEXG
/LWHWVHUYLFHXQGHUODJ

*RGWLOOJlQJOLJKHWWLOOVWDGVUXP

/nJIXQNWLRQVEODQGQLQJ

*RGUHJLRQDOWLOOJlQJOLJKHW

0\FNHWRVDPPDQKlQJDQGHEHE\JJHOVH

6WRUWLOOJnQJWLOOSDUNHUQDWXURFKYDWWHQ

/nJWNROOHNWLYWUDILNXWQ\WWMDQGH

0\FNHWE\JJEDUPDUN

0\FNHWRVN\GGDGPDUN

0\FNHWRPYDQGOLQJVEDUEHE\JJHOVH
0\FNHWEHILQWOLJLQIUDVWUXNWXU

6WRUU\POLJKHW
)nVWRUDIDVWLJKHWHU

0\FNHWIODFNPDUN
0\FNHWLQGXVWULPDUN

STOR FRIHET

STORT UTRYMME

Figur 62. Sammanlagd förtätningspotential. Förtätningsrosens 16 analyser, där värdena har
relativiserats från 0–100 procent. Höga värden (långt ut i cirkeln) = stor förtätningspotential.

         ? &    + 5 '  
investeringar inom boende, service, handel och kultur för att skapa någon form av
urbanitet. Förutsättningarna för detta är relativt goda givet de stora arbetsplatserna,
högskolorna och sjukhuset. Förtätningsutrymmet kan dock komma att begränsas av
kuperad mark och outbyggd infrastruktur.
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Figur 63. Bebyggelsetäthet

BTA per 10 hektarsruta
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Förtätningsbehov
BTA inom 500 meters
gångavstånd från varje
spårbunden kollektivtrafikstation

Flemingsberg
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Gångavstånd till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation
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Figur 64. Kollektivtraﬁkutnyttjande. Tätheten är mycket låg kring Flemingsbergs station då
stora delar av bebyggelsen är gles och verksamhetsdominerad med bland annat Karolinska
Universitetssjukhuset och Södertörns högskola. Även Visättra domineras av verksamheter,
medan Grantorp och Kästa är bostadsområden, dock av mycket olika karaktär. Det ﬁnns i
stort ett mycket stort förtätningsbehov i Flemingsberg sett ur denna aspekt.

Flemingsberg

Huddinge

Kästa

Grantorp
Flemingsberg
Visättra

Tullinge

Figur 65. Osammanhängande bebyggelse. Det ﬁnns stora glapp i de centrala delarna av
Flemingsberg som bör byggas samman för att skapa en tätare, mer sammanhållen stad. Endast
genom en kraftig utbyggnad och förtätning av Flemingsberg kan stadsmässighet uppnås.
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Figur 66. Funktionsblandning. Stadskärnan är idag mycket funktionsseparerad med en
tydlig uppdelning av verksamhetsområden och bostadsområden. I de centrala delarna av
Flemingsberg måste attraktionskraften förstärkas om en utveckling mot högre funktionsblandning ska kunna ske. Småhusbebyggelsen i bland annat Kästa är svårare att förtäta,
vilket gör det svårt att uppnå någon större funktionsblandning.
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Figur 67. Serviceunderlag. Serviceunderlaget är mycket lågt i hela stadskärnan, även i de
mest centrala delarna kring pendeltågsstationen. Ska serviceunderlaget öka krävs omfattande förtätning i hela Flemingsberg.
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Förtätningstryck
Antal service-, handelsoch kulturpunkter inom
1 000 meters gångavstånd
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Figur 68. Service-, handels- och kulturutbud. Det ﬁnns ett behov av att utveckla serviceutbudet i Flemingsberg då attraktionskraften är extremt låg i beﬁntlig miljö. Det behövs
stora investeringar inom service, handel och kultur för att skapa någon form av urbanitet.
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Figur 69. Tillgänglighet till stadsrum. Tillgängligheten till stadsrum är låg i hela stadskärnan. För
att skapa strategiska lägen för kommersiell urban förtätning måste gatunätets struktur ses över
och utvecklas. Gatu- och vägnätet i de centrala delarna av Flemingsberg har dock en grundpotential som kan förstärkas genom en medveten utbyggnad av den beﬁntliga strukturen.
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Figur 70. Regional tillgänglighet. Tillgängligheten till kollektivtraﬁkstationerna är god i
Flemingsbergs centrala delar. Spåret utgör dock i sig en barriär som separerar Visättra från
centrala Flemingsberg. Tillgängligheten från småhusområdena som omger kärnan är däremot mycket liten på grund av långa och ogena vägar. I förlängningen är detta något som
kan tänkas öka bilberoendet.

Kvadratmeter grönområde inom 1 000
meters gångavstånd
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Figur 71. Tillgång till parker och natur. Tillgången till parker och natur är relativt god i
stora delar av kärnan på grund av den glesa strukturen. Om Flemingsberg ska förtätas är
det dock viktigt att parkutveckling sker för att säkra kvalitet och tillgång.
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Förtätningsutrymme
Obebyggd mark
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Figur 72. Byggbar mark. Det ﬁnns mycket byggbar mark i hela stadskärnan, vilket skapar
ett stort förtätningsutrymme.
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Figur 73. Omvandlingsbar bebyggelse. Stora delar av Flemingsberg byggdes inom ramarna
för miljonprogrammet. Denna bebyggelsetyp går i större utsträckning att omvandla och
förtäta, jämfört med bebyggelsen i det nybyggda villaområdet Kästa.
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Figur 74. Beﬁntlig infrastruktur. Infrastrukturen är mycket dåligt utbyggd i kärnan. En
eventuell förtätning medför därför sannolikt ett behov av att utveckla gatu- och vägnätet.
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Figur 75. Flack mark. Marken i stadskärnan är mycket kuperad i vissa delar, vilket kan
göra en förtätning både svår och dyr. De centrala delarna av Flemingsberg är dock relativt
ﬂacka, vilket medför ett större förtätningsutrymme.
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Förtätningsfrihet
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Figur 76. Industrimark. En förtätning av Flemingsbergs verksamhetsområden är inte rimlig
på kort sikt, eftersom de ligger perifert i förhållande till beﬁntlig bostadsbebyggelse samt
pendeltågsstationen.
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Figur 77. Stora fastigheter. Stadskärnan domineras av stora fastigheter i form av verksamheter samt storskalig bostadsbebyggelse, vilket torde förenkla en planprocess.

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0692

Antal fastigheter per
10 hektarsruta

Tätare regionala stadskärnor 67

Kvadratmeter grönområde per person
per 10 hektarsruta

Flemingsberg

Huddinge

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0692

Kästa

Grantorp
Flemingsberg
Visättra

Tullinge

Figur 78. Rymlighet. Rymligheten är stor i de bostadsdominerade områdena på grund av
bebyggelsens gleshet, vilket sannolikt medför en viss förtätningsfrihet. Detta säger dock
inget om kvaliteten på grönområdena, och parkutveckling är troligtvis nödvändigt vid en
förtätning.

Skyddsområden, så
som natur- och kulturreservat och flygfält
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Figur 79. Oskyddad mark. Ett legalt skydd mot exploatering ﬁnns endast längs järnvägsspårets sträckning. Spåret utgör dock en kraftig barriär som separerar Visättra från övriga
delar av Flemingsberg.
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Förtätningsscenario 1:
Komplettera – offentligt styrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Komplettera”
Vid en offentligt styrd stadsutveckling får politiska visioner genomslag. Utvecklingen
är dock känslig för både politiska och resursmässiga begränsningar. I detta scenario
är det sannolikt att exploatering i första hand kommer att ske kring de spårbundna
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osammanhängande bebyggelse, litet serviceunderlag och liten funktionsblandning. Begränsningar får relativt stor effekt, då de kan medföra höga kostnader eller folkopinion.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY
Område med VWRUIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Komplettera”
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Detta är dock något som främst är rimlig på längre sikt på grund av områdets perifera
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att bebygga glapp i kärnans småhusområden för att göra bebyggelsen mer sammanhängande. I rapporten 7lWDUH6WRFNKROP

"$    $'  

som ny stadsstruktur med kvarter, gator och nya parker.
Flemingsberg

Kästa

Grantorp
Flemingsberg
Visättra

Tullinge

Figur 80. Scenario 1: Komplettera
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Huddinge
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Förtätningsscenario 2:
Exploatera – marknadsstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Exploatera”
En marknadsstyrd stadsutveckling innebär att starka marknadskrafter får genomslag. Utvecklingen har i huvudsak endast resursmässiga begränsningar. I detta
scenario kommer exploatering i huvudsak att ske längs välintegrerade gator i redan
tät bebyggelse samt i områden med god tillgång på park och natur.
$OlJH
Område med VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Exploatera”
Förtätningstrycket kommer i detta scenario att vara högst längs de mest centrala och
     &    '"

  ""$ 

investeringar för att göra stadsmiljön attraktivare, till exempel i form av ett ökat
serviceutbud samt en utveckling av områdets parker.

Flemingsberg
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Huddinge

Kästa

Grantorp
Flemingsberg
Visättra

Tullinge

Figur 81. Scenario 2: Exploatera
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Förtätningsscenario 3:
Förvandla – konsensusstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Förvandla”
En konsensusstyrd stadsutveckling innebär att politiska visioner och marknadskrafter samverkar. När en konstruktiv dialog förs blir den totala förtätningspotentialen större än om drivkrafterna verkar oberoende av varandra, vilket i sin tur
medför att eventuella begränsningar blir lättare att överbrygga. I detta scenario är det
sannolikt att förtätning i huvudsak kommer att ske längs huvudgator i anslutning till
"& # "     

4  " " 

 " & 

både politik och marknad. Det ska dock tillläggas att det i vissa lägen kan komma att
krävas kommunal parkutveckling för att stärka förtätningstrycket.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY och VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY och minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Förvandla”
I detta scenario förstärks förtätningspotentialen i samtliga delar av Flemingsberg.
Störst utveckling kommer dock sannolikt fortsatt att ske i de mest centrala delarna
av Flemingsberg där förutsättningarna för att skapa en attraktiv stadsmiljö är störst.
I rapporten 7lWDUH6WRFNKROP

"$    $'   

stadsstruktur med kvarter, gator och nya parker.
Flemingsberg

Kästa

Grantorp
Flemingsberg
Visättra

Tullinge

Figur 82. Scenario 3: Förvandla
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Huddinge
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Täby C/Arninge

Sammanlagd förtätningspotential
STORT BEHOV

STORT TRYCK
6WRUWVHUYLFHKDQGHOVRFKNXOWXUXWEXG
/LWHWVHUYLFHXQGHUODJ

*RGWLOOJlQJOLJKHWWLOOVWDGVUXP

/nJIXQNWLRQVEODQGQLQJ

*RGUHJLRQDOWLOOJlQJOLJKHW

0\FNHWRVDPPDQKlQJDQGHEHE\JJHOVH

6WRUWLOOJnQJWLOOSDUNHUQDWXURFKYDWWHQ

/nJWNROOHNWLYWUDILNXWQ\WWMDQGH

0\FNHWE\JJEDUPDUN

0\FNHWRVN\GGDGPDUN

0\FNHWRPYDQGOLQJVEDUEHE\JJHOVH
0\FNHWEHILQWOLJLQIUDVWUXNWXU

6WRUU\POLJKHW
)nVWRUDIDVWLJKHWHU

0\FNHWIODFNPDUN
0\FNHWLQGXVWULPDUN

STOR FRIHET

STORT UTRYMME

Figur 83. Sammanlagd förtätningspotential. Förtätningsrosens 16 analyser, där värdena har
relativiserats från 0–100 procent. Höga värden (långt ut i cirkeln) = stor förtätningspotential.

Täby C/Arninge har som regional stadskärna en relativt stor förtätningspotential.
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förtätningar är det dock viktigt att se över serviceutbudet samt att utveckla stadsrummen för att uppnå den attraktivitet som marknaden kräver. Mycket omvandlingsbar
mark medför här goda förutsättningar. Tätheten är idag dock låg.
BTA per 10 hektarsruta
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Täby C/Arninge

Figur 84. Bebyggelsetäthet
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Förtätningsbehov
BTA inom 500 meters
gångavstånd från varje
spårbunden kollektivtrafikstation

Täby C/Arninge

Gångavstånd till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg
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Arninge

Figur 85. Kollektivtraﬁkutnyttjande. Tätheten är låg kring samtliga kollektivtraﬁkstationer,
mycket på grund av att ungefär halva Täby utgörs av enbostadshus. Detta medför ett stort
förtätningsbehov, särskilt kring Täby Centrum.

Täby C/Arninge

Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg

Figur 86. Osammanhängande bebyggelse. Behovet av att läka samman glapp i bebyggelsen
är störst i Grindtorp, kring Täby Centrum och i Hägernäs. I dessa områden är bebyggelsen
relativt storskalig och parktillgången i de ﬂesta fall god. Även i kärnans småhusområden
ﬁnns det glapp som kan bebyggas. Parkutveckling är dock alltid viktigt när friytor bebyggs.
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Mark som ligger mellan
100 och 500 meter
mellan byggnader
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Procent boyta per 10
hektarsruta

Täby C/Arninge
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Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg

Figur 87. Funktionsblandning. Stadskärnan är i stort mycket funktionsseparerad med en
övervägande del småhusområden. Arninge är i sin tur ett handels- och industriområde helt
utan bostadsbebyggelse. Detta medför att det skulle behövas stora förtätningsinsatser för
att nå målet tät blandstad.

BTA inom 1 000 meters
gångavstånd

Täby C/Arninge
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Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg

Figur 88. Serviceunderlag. Tätheten är mycket låg i hela stadskärnan. Ska serviceunderlaget öka krävs omfattande förtätning. En sådan förtätning bör lokaliseras till kollektivtraﬁknära lägen.
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Förtätningstryck
Antal service-, handelsoch kulturpunkter inom
1 000 meters gångavstånd

Täby C/Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg
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Arninge

Figur 89. Service-, handels- och kulturutbud. Serviceutbudet är relativt stort i hela kärnan,
med en koncentration kring Täby Centrum. Sett ur denna aspekt torde förtätningstrycket
vara störst i detta område. Det ﬁnns dock en potential att öka serviceutbudet i stora delar
av kärnan, förutsatt att befolkningsunderlaget stärks.

Täby C/Arninge

Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg

Figur 90. Tillgänglighet till stadsrum. Tillgängligheten till stadsrum är låg i hela stadskärnan, vilket leder till ett minskat förtätningstryck. Det är därför viktigt att förstärka potentialen i beﬁntliga stråk i framtida stadsutvecklingsprojekt.
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Axialinjernas stadsrumsintegration (space
syntax analys)
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Gångavstånd och
orienterbarhet till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation

Täby C/Arninge
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Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg

Figur 91. Regional tillgänglighet. Tillgängligheten till de spårbundna kollektivtraﬁkstationerna är god i de bostadsdominerade områdena. Spåret utgör i sig dock en barriär som
minskar tillgängligheten öster om järnvägen, till exempel i Grindtorp.

Kvadratmeter grönområde
inom 1 000 meters gångavstånd

Täby C/Arninge
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Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg

Figur 92. Tillgång till parker och natur. Tillgången till parker och natur är relativt liten i
hela kärnan. Detta beror på att kärnan till stora delar består av tät villabebyggelse med
få gemensamma friytor. I Grindtorp är bebyggelsen mer storskalig och gles, vilket medför
god parktillgång. Det är dock viktigt att vara medveten om att befolkningstätheten i dessa
områden är högre, vilket ställer större krav på friytornas storlek.
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Förtätningsutrymme
Obebyggd mark
Täby C/Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg
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Arninge

Figur 93. Byggbar mark. En stor andel av marken i stadskärnan är bebyggd. Kring Täby
Centrum och Grindtorp ﬁnns det dock obebyggd mark som kan bebyggas vid behov.

Täby C/Arninge

Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg

Figur 94. Omvandlingsbar bebyggelse. Bebyggelsen i kärnan består till stora delar av småhus som kan vara svåra att omvandla och förtäta. Bebyggelsen kring Täby Centrum och i
Grindtorp medger dock ett högre exploateringstal.
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Potentiell ökning av
exploateringstalet
inom bebyggelsen
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50 meters radie kring
befintliga gator och
vägar

Täby C/Arninge
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Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg

Figur 95. Beﬁntlig infrastruktur. Infrastrukturen i stadskärnan är väl utbyggd i stora delar
av kärnan, vilket medför ett förtätningsutrymme.

Mark som lutar mer än
20 procent

Täby C/Arninge
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Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg

Figur 96. Flack mark. Marken i stadskärnan är mestadels ﬂack, vilket underlättar
exploatering.
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Förtätningsfrihet
Industrimark
Täby C/Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg
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Arninge

Figur 97. Industrimark. Arninge är ett stort verksamhetsområde, men ligger för långt från
övrig bostadsbebyggelse att en förtätning i form av bostäder skulle vara rimlig innan spårbunden kollektivtraﬁk byggs ut. Det ﬁnns dock mindre verksamhetsområden i mer centrala
lägen som skulle kunna omvandlas och göras mer funktionsblandade.

Täby C/Arninge

Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg

Figur 98. Stora fastigheter. Kring Täby Centrum och i Grindtorp är fastigheterna större,
vilket förenklar en planprocess. I övrigt består stadskärnan av småhusbebyggelse, där en
planprocess kan kompliceras av det stora antalet fastighetsägare.
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Antal fastigheter per
10 hektarsruta
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Kvadratmeter grönområde per person
per 10 hektarsruta

Täby C/Arninge
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Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg

Figur 99. Rymlighet. Rymligheten är relativt stor i de bostadsdominerade områdena, vilket
sannolikt medför en viss förtätningsfrihet. Vid en förtätning i centrala Täby eller Hägernäs
kan det dock ﬁnnas ett behov av att säkerställa parktillgången.

Skyddsområden, så
som natur- och kulturreservat och flygfält

Täby C/Arninge
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Arninge

Täby C

Hägernäs

Grindtorp

Enebyberg

Figur 100. Oskyddad mark. En relativt liten andel av marken inom stadskärnan har ett legalt
skydd mot exploatering. Järnvägen gör det dock svårt att utvidga beﬁntliga bebyggelseområden söderut.
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Förtätningsscenario 1:
Komplettera – offentligt styrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Komplettera”
Vid en offentligt styrd stadsutveckling får politiska visioner genomslag. Utvecklingen
är dock känslig för både politiska och resursmässiga begränsningar. I detta scenario
är det sannolikt att exploatering i första hand kommer att ske kring de spårbundna
    

 

        &" "

mycket osammanhängande bebyggelse, litet serviceunderlag och liten funktionsblandning. Begränsningar får relativt stor effekt, då de kan medföra höga kostnader
eller folkopinion.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY
Område med VWRUIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Komplettera”
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Roslagsbanans stationer. Bebyggelsen är redan idag relativt sammanhållen, vilket
skapar goda förutsättningar för kontinuerlig stadsmiljö, förutsatt att de mest centrala
stråken utvecklas och om möjligt integreras bättre i systemet av gator och vägar.
Täby C/Arninge

Täby C

Grindtorp

Enebyberg

Figur 101. Scenario 1: Komplettera

Hägernäs
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Arninge
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Förtätningsscenario 2:
Exploatera – marknadsstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Exploatera”
En marknadsstyrd stadsutveckling innebär att starka marknadskrafter får genomslag. Utvecklingen har i huvudsak endast resursmässiga begränsningar. I detta
scenario kommer exploatering i huvudsak att ske längs välintegrerade gator i redan
tät bebyggelse samt i områden med god tillgång på park och natur.
$OlJH
Område med VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Exploatera”
Förtätningstrycket kommer i detta scenario att vara högt längs centrala stråk inom
  4 
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förtätningspotential i Arninge, detta främst på grund av det stora serviceutbudet och
tillgången på grönrområden.
Täby C/Arninge
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Arninge

Täby C

Grindtorp

Enebyberg

Figur 102. Scenario 2: Exploatera

Hägernäs
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Förtätningsscenario 3:
Förvandla – konsensusstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Förvandla”
En konsensusstyrd stadsutveckling innebär att politiska visioner och marknadskrafter samverkar. När en konstruktiv dialog förs blir den totala förtätningspotentialen större än om drivkrafterna verkar oberoende av varandra, vilket i sin tur
medför att eventuella begränsningar blir lättare att överbrygga. I detta scenario är det
sannolikt att förtätning i huvudsak kommer att ske längs huvudgator i anslutning till
"& # "     
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både politik och marknad. Det ska dock tillläggas att det i vissa lägen kan komma att
krävas kommunal parkutveckling för att stärka förtätningstrycket.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY och VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY och minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Förvandla”
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även de som har god tillgång till grönområden och service så som Arninge.
Täby C/Arninge

Täby C

Grindtorp

Enebyberg

Figur 103. Scenario 3: Förvandla

Hägernäs

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0692

Arninge
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Skärholmen/Kungens Kurva

Sammanlagd förtätningspotential
STORT BEHOV

STORT TRYCK
6WRUWVHUYLFHKDQGHOVRFKNXOWXUXWEXG
/LWHWVHUYLFHXQGHUODJ

*RGWLOOJlQJOLJKHWWLOOVWDGVUXP

/nJIXQNWLRQVEODQGQLQJ

*RGUHJLRQDOWLOOJlQJOLJKHW

0\FNHWRVDPPDQKlQJDQGHEHE\JJHOVH

6WRUWLOOJnQJWLOOSDUNHUQDWXURFKYDWWHQ

/nJWNROOHNWLYWUDILNXWQ\WWMDQGH

0\FNHWE\JJEDUPDUN

0\FNHWRVN\GGDGPDUN

0\FNHWRPYDQGOLQJVEDUEHE\JJHOVH

6WRUU\POLJKHW
)nVWRUDIDVWLJKHWHU

0\FNHWEHILQWOLJLQIUDVWUXNWXU
0\FNHWIODFNPDUN
0\FNHWLQGXVWULPDUN

STOR FRIHET

STORT UTRYMME

Figur 104. Sammanlagd förtätningspotential. Förtätningsrosens 16 analyser, där värdena har
relativiserats från 0–100 procent. Höga värden (långt ut i cirkeln) = stor förtätningspotential.

Förtätningsbehovet är stort i hela stadskärnan, med mycket osammanhängande
bebyggelse och kraftig funktionsseparering. Stadskärnan är planerad för bilisten,
vilket skapar glapp och barriärer som gör det svårt att som fotgängare röra sig fritt
i området. Mycket oskyddad mark, industrimark och omvandlingsbar bebyggelse
skapar goda förutsättningar för en förtätning, medan det sparsamt utbyggda vägnätet
$'"   "         #$  
BTA per 10 hektarsruta
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Skärholmen/Kungens Kurva

Figur 105. Bebyggelsetäthet
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Förtätningsbehov
BTA inom 500 meters
gångavstånd från varje
spårbunden kollektivtrafikstation

Skärholmen/Kungens Kurva

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva

Gångavstånd till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation
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Sätra

Figur 106. Kollektivtraﬁkutnyttjande. Tätheten är relativt hög kring tunnelbanestationen i
Skärholmen, men lägre i övriga kärnan. Bebyggelsen kring samtliga kollektivtraﬁkstationer
är storskalig och gles, vilket ger goda grundförutsättningar för en förtätning.

Skärholmen/Kungens Kurva

Sätra

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva

Figur 107. Osammanhängande bebyggelse. Det ﬁnns stora områden i stadskärnan som kan
betraktas som glapp i bebyggelsen. Genom att bebygga delar av dessa glapp kan en mer
sammanhållen stadskärna skapas. Glappet mellan Kungens Kurva och övriga områden inom
kärnan är dock svårt att överbrygga då E4/E20 har sin dragning mellan områdena.
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Mark som ligger mellan
100 och 500 meter
mellan byggnader
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Procent boyta per 10
hektarsruta

Skärholmen/Kungens Kurva
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Sätra

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva

Figur 108. Funktionsblandning. Stadskärnan är idag mycket funktionsseparerad med stora
verksamhetsområden i Kungens Kurva och delar av Skärholmen. Detta medför att det
skulle behövas stora förtätningsinsatser för att nå målet tät blandstad.

BTA inom 1 000 meters
gångavstånd

Skärholmen/Kungens Kurva
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Sätra

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva

Figur 109. Serviceunderlag. Tätheten är låg sett över hela stadskäran, med undantag för
området kring centrala Skärholmen. Ska serviceunderlaget öka krävs omfattande förtätning
samt utbyggnad av beﬁntliga områden.
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Förtätningstryck
Antal service-, handelsoch kulturpunkter
inom 1 000 meters
gångavstånd

Skärholmen/Kungens Kurva

Sätra

Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva
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Vårberg

Figur 110. Service-, handels- och kulturutbud. Serviceutbudet är störst i Skärholmen där
förtätningstrycket sett ur denna aspekt bör vara störst. Tillgången till handel är mycket
god i kärnan tack vare handelsutbudet i Kungens Kurva och Skärholmen. Tillgängligheten
hit bör dock förbättras avsevärt. Det är även viktigt att kulturutbudet stärks för att öka
stadsmiljöns attraktivitet.

Skärholmen/Kungens Kurva

Sätra

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva

Figur 111. Tillgänglighet till stadsrum. Tillgängligheten till stadsrum är relativt låg i hela
stadskärnan. Vägnätet har planerats utifrån bilistens behov, vilket gör det svårt att röra
sig fritt både inom och mellan områdena. Särskilt stora insatser bör göras för att förbättra
kopplingarna mellan Kungens Kurva och övriga delar av kärnan.
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Gångavstånd och
orienterbarhet till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation

Skärholmen/Kungens Kurva
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Sätra

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva

Figur 112. Regional tillgänglighet. Tillgängligheten till de spårbundna kollektivtraﬁkstationerna är relativt god i de bostadsdominerade områdena, medan den är betydligt sämre i
handelsområdet Kungens Kurva, där behovet av att utveckla kollektivtraﬁken är stort.

Kvadratmeter grönområde
inom 1 000 meters
gångavstånd

Skärholmen/Kungens Kurva
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Sätra

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva

Figur 113. Tillgång till parker och natur. Tillgången till grönområden är liten i Kungens
Kurva och delar av Skärholmen. Vid utvecklingen av dessa områden bör parkutveckling ske
för att skapa en attraktiv boendemiljö. I övrigt är bebyggelsen i kärnan relativt gles med
god parktillgång som följd.
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Förtätningsutrymme
Obebyggd mark
Skärholmen/Kungens Kurva

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva
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Sätra

Figur 114. Byggbar mark. Det ﬁnns obebyggd mark i anslutning till beﬁntlig bebyggelse
som skulle lämpa sig för nyexploatering. Genom att bygga samman de olika bebyggelseområdena kan en mer sammanhängande och attraktiv stadskärna skapas.

Skärholmen/Kungens Kurva

Sätra

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva

Figur 115. Omvandlingsbar bebyggelse. En stor andel av den beﬁntliga bebyggelsen består
av en ﬂerbostadshus i enklaver, vilket är en bebyggelsetyp som i stor utsträckning går att
omvandla och förtäta.
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exploateringstalet
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50 meters radie kring
befintliga gator och
vägar

Skärholmen/Kungens Kurva
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Sätra

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva

Figur 116. Beﬁntlig infrastruktur. Infrastrukturen i stadskärnan är anpassat efter bilistens
behov och ett sammanhängande nät av stråk som kopplar samman stadsdelarna saknas.
Vid nyexploatering är det därför troligt att nya gator måste byggas. Detta kräver en initial
investeringskostnad, men skapar på sikt en betydligt mer sammanhållen och attraktiv
stadsmiljö.

Mark som lutar mer än
20 procent

Skärholmen/Kungens Kurva
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Sätra

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva

Figur 117. Flack mark. Marken i stadskärnan är i vissa delar mycket kuperad, vilket kan
begränsa förtätningsutrymmet.
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Förtätningsfrihet
Industrimark
Skärholmen/Kungens Kurva

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva
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Sätra

Figur 118. Industrimark. Verksamhetsområdena i både Kungens Kurva och Skärholmen är
under utveckling, vilket är positivt för hela kärnans attraktivitet.

Skärholmen/Kungens Kurva

Sätra

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva

Figur 119. Stora fastigheter. Stadskärnan domineras av mestadels stora fastigheter, vilket
torde förenkla en planprocess.
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Kvadratmeter grönområde per person
per 10 hektarsruta

Skärholmen/Kungens Kurva

Sätra
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Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva

Figur 120. Rymlighet. Rymligheten är relativt stor i de bostadsdominerade områdena. Vid
förtätning inom Skärholmen och Kungens Kurva är det dock viktigt att säkerställa parktillgången samt att utveckla beﬁntliga parker och friytor.

Skyddsområden, så
som natur- och kulturreservat och flygfält

Skärholmen/Kungens Kurva
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Sätra

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Kungens Kurva

Figur 121. Oskyddad mark. En mycket liten andel av marken har ett legalt skydd mot exploatering. E4/E20 begränsar dock möjligheterna att exploatera obebyggd mark i vissa delar.
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Förtätningsscenario 1:
Komplettera – offentligt styrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Komplettera”
Vid en offentligt styrd stadsutveckling får politiska visioner genomslag. Utvecklingen
är dock känslig för både politiska och resursmässiga begränsningar. I detta scenario
är det sannolikt att exploatering i första hand kommer att ske kring de spårbundna
      

        &" "$

osammanhängande bebyggelse, litet serviceunderlag och liten funktionsblandning. Begränsningar får relativt stor effekt, då de kan medföra höga kostnader eller folkopinion.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY
Område med VWRUIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Komplettera”
"$    



 

' "      

anslutning till tunnelbanestationerna samt i centrala delar av Skärholmens och
Kungens Kurva. Sett ur ett behovsperspektiv lämpar sig samtliga områden i stadskärnan för förtätning och nyexploatering, förutsatt att parkutveckling sker i de
områden där rymligheten redan idag är liten.
Skärholmen/Kungens Kurva

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Figur 122. Scenario 1: Komplettera

Kungens Kurva
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Sätra
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Förtätningsscenario 2:
Exploatera – marknadsstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Exploatera”
En marknadsstyrd stadsutveckling innebär att starka marknadskrafter får genomslag. Utvecklingen har i huvudsak endast resursmässiga begränsningar. I detta scenario kommer exploatering i huvudsak att ske längs välintegrerade gator i redan tät
bebyggelse samt i områden med god tillgång på park och natur.
$OlJH
Område med VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Exploatera”
Förtätningstrycket kommer i detta scenario att vara högst kring det stora köpcentrumet i Skärholmen. Närheten till handelsplatsen Kungens Kurva med bland
annat världens största IKEA-varuhus gör den regionala stadskärnan till den största
för shopping i Stockholmsområdet. I hela stadskärnan krävs det dock stora investeringar för att skapa den attraktiv blandad stadsmiljö, med en utveckling av parker,
gatustråk och stadsrum som prioritet.
Skärholmen/Kungens Kurva

Sätra
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Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Figur 123. Scenario 2: Exploatera

Kungens Kurva
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Förtätningsscenario 3:
Förvandla – konsensusstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Förvandla”
En konsensusstyrd stadsutveckling innebär att politiska visioner och marknadskrafter samverkar. När en konstruktiv dialog förs blir den totala förtätningspotentialen större än om drivkrafterna verkar oberoende av varandra, vilket i sin tur
medför att eventuella begränsningar blir lättare att överbrygga. I detta scenario är det
sannolikt att förtätning i huvudsak kommer att ske längs huvudgator i anslutning till
"& # "     

4  " " 

 " & 

både politik och marknad. Det ska dock tillläggas att det i vissa lägen kan komma att
krävas kommunal parkutveckling för att stärka förtätningstrycket.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY och VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY och minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Förvandla”
I detta scenario förstärks förtätningspotentialen i Skärholmen ytterligare på grund av att behov
och tryck här sammanfaller. I Kungens Kurva är trycket däremot lägre, vilket ger en lägre sammanlagd förtätningspotential. Kungens Kurva expanderar dock kraftigt, och en målsättning
är att göra området mer tillgängligt för fotgängare. Att skapa ett sammanhållet, tillgängligt
$' "  ' `\#  \# "

"$ #

 >

 % 

verksamheter som innehåller kultur, rekreation och upplevelser är en förutsättning.
Skärholmen/Kungens Kurva

Vårberg
Skärholmen

Vårby gård

Figur 124. Scenario 3: Förvandla

Kungens Kurva
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Sätra
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Södertälje

Sammanlagd förtätningspotential
STORT BEHOV

STORT TRYCK
6WRUWVHUYLFHKDQGHOVRFKNXOWXUXWEXG
/LWHWVHUYLFHXQGHUODJ

*RGWLOOJlQJOLJKHWWLOOVWDGVUXP

/nJIXQNWLRQVEODQGQLQJ

*RGUHJLRQDOWLOOJlQJOLJKHW

0\FNHWRVDPPDQKlQJDQGHEHE\JJHOVH

6WRUWLOOJnQJWLOOSDUNHUQDWXURFKYDWWHQ

/nJWNROOHNWLYWUDILNXWQ\WWMDQGH

0\FNHWE\JJEDUPDUN

0\FNHWRVN\GGDGPDUN

0\FNHWRPYDQGOLQJVEDUEHE\JJHOVH

6WRUU\POLJKHW

0\FNHWEHILQWOLJLQIUDVWUXNWXU

)nVWRUDIDVWLJKHWHU

0\FNHWIODFNPDUN
0\FNHWLQGXVWULPDUN

STOR FRIHET

STORT UTRYMME

Figur 125. Sammanlagd förtätningspotential. Förtätningsrosens 16 analyser, där värdena har
relativiserats från 0–100 procent. Höga värden (långt ut i cirkeln) = stor förtätningspotential.
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stadsmiljön. Behovet är dock litet, vilket minskar den totala förtätningspotentialen.
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skulle kunna bebyggas med bostäder. Här är dock behovet av parkutveckling stort.
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Södertälje

Figur 126. Bebyggelsetäthet

BTA per 10 hektarsruta
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Förtätningsbehov
BTA inom 500 meters
gångavstånd från varje
spårbunden kollektivtrafikstation

Södertälje

Södertälje Centrum

Södertälje hamn

Gångavstånd till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation

Södertälje syd
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Östertälje

Figur 127. Kollektivtraﬁkutnyttjande. Tätheten är relativt hög kring stationen i Södertälje centrum på
grund av den täta och stadsmässiga kvartersstrukturen.I anslutning till stationen i Södertälje hamn
ﬁnns endast ett mindre bostadsområde med gles struktur, och stationen Södertälje syd ligger perifert
i förhållande till bostadsbebyggelsen. Detta medför ett stort förtätningsbehov i dessa två områden.

Södertälje

Södertälje Centrum

Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 128. Osammanhängande bebyggelse. Stadskärnan har relativt få glapp inom de
bebyggda områdena. E4 och E20 med omkringliggande industriområden separerar dock
bostadsområdena från varandra, vilket gör det svårt att skapa en sammanhållen stadskärna
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Mark som ligger mellan
100 och 500 meter
mellan byggnader
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Procent boyta per 10
hektarsruta

Södertälje

Södertälje Centrum
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Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 129. Funktionsblandning. Stadskärnan är idag mycket funktionsseparerad med en
tydlig uppdelning av verksamhetsområden och bostadsområden. Inom bebyggelsen i
Södertälje centrum är dock funktionsblandningen god. Vid en medveten förtätning ﬁnns
det dessutom goda förutsättningar att skapa blandad stad inom anslutande bebyggelse.
Södertälje hamn och Södertälje syd präglas av stora verksamheter, och att uppnå funktionsblandning i dessa områden är därför svårare.

BTA inom 1 000 meters
gångavstånd

Södertälje

Södertälje Centrum
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Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 130. Serviceunderlag. Tätheten är koncentrerad till Södertälje centrum. I övrigt är den
tillgängliga tätheten mycket låg. Ska serviceunderlaget öka krävs omfattande förtätning i
Södertälje hamn och Södertälje syd, något som bör vara möjligt då områdena idag omges
av relativt gles verksamhetsmark.
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Förtätningstryck
Antal service-, handelsoch kulturpunkter inom
1 000 meters gångavstånd

Södertälje

Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd
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Södertälje Centrum

Figur 131. Service-, handels- och kulturutbud. Serviceutbudet är stort i Södertälje centrum
med mycket litet i övriga delar av stadskärnan. Den täta stadsstrukturen i Södertälje centrum
gynnar troligtvis en fortsatt etablering av service, handel och kultur, medan de glesa strukturerna i övriga delar av stadskärnan möjligen gynnar etableringen av mer storskalig handel.
För att utbudet ska öka därutöver krävs det att befolkningsunderlaget ökar markant.

Södertälje

Södertälje Centrum

Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 132. Tillgänglighet till stadsrum. Tillgängligheten till stadsrum är god i stora delar av
Södertälje centrum, vilket skapar strategiska lägen för kommersiell förtätning. Som forskning vid
KTH har visat så är många av omgivande stadsdelar, som t.ex. Hovsjö, avskurna från stadskärnan.
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Gångavstånd och
orienterbarhet till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation

Södertälje

Södertälje Centrum
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Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 133. Regional tillgänglighet. Tillgängligheten till de spårbundna kollektivtraﬁkstationerna är god i de bostadsdominerade områdena på grund av den omgivande bebyggelsens
täthet. I Södertälje hamn och Södertälje syd består denna täthet dock till stor del av verksamheter. E4 utgör dessutom en kraftig barriär som minskar tillgängligheten till stationen,
framförallt i Södertälje syd.

Kvadratmeter grönområde inom 1 000
meters gångavstånd

Södertälje

Södertälje Centrum
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Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 134. Tillgång till parker och natur. Tillgången till grönområden är relativt god i Södertälje centrum och Södertälje syd, men mycket liten i Södertälje hamn. Detta pågrund av
att området omges av stora verksamhetsområden. Om kärnans verksamhetsområden ska
utvecklas till stad krävs omfattande parkutveckling.
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Förtätningsutrymme
Obebyggd mark
Södertälje

Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd
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Södertälje Centrum

Figur 135. Byggbar mark. En stor andel av marken i stadskärnan är redan bebyggd. Det ﬁnns
dock fortfarande stora möjligheter att bygga bostäder och serviceanläggningar i områden
som idag domineras av verksamheter, kanske främst i Södertälje hamn.

Södertälje

Södertälje Centrum

Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 136. Omvandlingsbar bebyggelse. Bebyggelsen i Södertälje centrum består till stora
delar av en bebyggelsetyp som i stor utsträckning går att omvandla och förtäta. Även i
övriga delar av kärnan är bebyggelsen relativt omvandlingsbar.
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Potentiell ökning av
exploateringstalet
inom bebyggelsen
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50 meters radie kring
befintliga gator och
vägar

Södertälje

Södertälje Centrum
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Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 137. Beﬁntlig infrastruktur. Den äldre kvarterstrukturen i Södertälje centrum skapar
stråk som bilder samman stadsrummen. Även i de övriga bostadsområdena är infrastrukturen relativt välutbyggd. Vid nyexploatering kan det dock uppstå ett behov av att utveckla
gatunätet i vissa områden.

Mark som lutar mer än
20 procent

Södertälje
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Södertälje Centrum

Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 138. Flack mark. Marken är relativt kuperad i delar av stadskärnan, framförallt kring
Södertälje syd, där det är tydligt att områden med kraftig topograﬁ har undantagits
exploatering.
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Förtätningsfrihet
Industrimark
Södertälje

Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd
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Södertälje Centrum

Figur 139. Industrimark. Det ﬁnns stora verksamhetsområden, varav vissa skulle kunna
omvandlas till en mer blandad stad. Detta gäller främst de industriområden som ligger i
anslutning till beﬁntlig bostadsbebyggelse, i till exempel Södertälje hamn.

Södertälje

Södertälje Centrum

Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 140. Stora fastigheter. Stadskärnan domineras av stora industriområden där antalet
fastighetsägare är få. Inom bostadsbebyggelsen är fastigheterna mindre och ﬂer till antalet. Det bör dock fortfarande ﬁnnas en viss förtätningsfrihet i kärnans samtliga områden.
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Antal fastigheter per
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Kvadratmeter grönområde per person
per 10 hektarsruta

Södertälje

Södertälje Centrum
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Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 141. Rymlighet. Rymligheten är relativt stor i de bostadsdominerade områdena, vilket
sannolikt medför en viss förtätningsfrihet. Vid förtätning inom delar av Södertälje centrum
kan det dock ﬁnnas ett behov av att säkerställa parktillgången.

Skyddsområden, så
som natur- och kulturreservat och flygfält

Södertälje

Södertälje Centrum
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Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 142. Oskyddad mark. En relativt liten andel av marken har ett legalt skydd mot exploatering, vilket medför en förtätningsfrihet. Kring Södertälje centrum kan överdäckning göra
det möjligt att bebygga även skyddade områden.
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Förtätningsscenario 1:
Komplettera – offentligt styrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Komplettera”
Vid en offentligt styrd stadsutveckling får politiska visioner genomslag. Utvecklingen
är dock känslig för både politiska och resursmässiga begränsningar. I detta scenario
är det sannolikt att exploatering i första hand kommer att ske kring de spårbundna
    

 

        &" "

mycket osammanhängande bebyggelse, litet serviceunderlag och liten funktionsblandning. Begränsningar får relativt stor effekt, då de kan medföra höga kostnader
eller folkopinion.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY
Område med VWRUIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Komplettera”
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"  '&&'    + "$''  #    "ning. I Södertälje hamn och Södertälje syd är serviceunderlaget dessutom lågt, samt
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denna förtätningspotential i vissa delar.

Södertälje

Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 143. Scenario 1: Komplettera
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Förtätningsscenario 2:
Exploatera – marknadsstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Exploatera”
En marknadsstyrd stadsutveckling innebär att starka marknadskrafter får genomslag. Utvecklingen har i huvudsak endast resursmässiga begränsningar. I detta
scenario kommer exploatering i huvudsak att ske längs välintegrerade gator i redan
tät bebyggelse samt i områden med god tillgång på park och natur.
$OlJH
Område med VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Exploatera”
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en attraktiv stadsmiljö att bygga vidare på. I Södertälje hamn minskar förtätningstrycket på grund av bristfällig park- och naturtillgång och i Södertälje syd behöver
   & '

  '&" #

Södertälje

Södertälje Centrum
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Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 144. Scenario 2: Exploatera
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Förtätningsscenario 3:
Förvandla – konsensusstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Förvandla”
En konsensusstyrd stadsutveckling innebär att politiska visioner och marknadskrafter samverkar. När en konstruktiv dialog förs blir den totala förtätningspotentialen större än om drivkrafterna verkar oberoende av varandra, vilket i sin tur
medför att eventuella begränsningar blir lättare att överbrygga. I detta scenario är det
sannolikt att förtätning i huvudsak kommer att ske längs huvudgator i anslutning till
"& # "     

4  " " 

 " & 

både politik och marknad. Det ska dock tillläggas att det i vissa lägen kan komma att
krävas kommunal parkutveckling för att stärka förtätningstrycket.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY och VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY och minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Förvandla”
"$  
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utvidgad förtätning av Södertälje hamn och Södertälje syd. Störst utveckling kommer
dock sannolikt fortsatt att ske i Södertälje centrum som redan idag har en stadsmiljö
att bygga vidare på.

Södertälje

Östertälje

Södertälje hamn

Södertälje syd

Figur 145. Scenario 3: Förvandla
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Södertälje Centrum
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Haninge C

Sammanlagd förtätningspotential
STORT BEHOV

STORT TRYCK
6WRUWVHUYLFHKDQGHOVRFKNXOWXUXWEXG
/LWHWVHUYLFHXQGHUODJ

*RGWLOOJlQJOLJKHWWLOOVWDGVUXP

/nJIXQNWLRQVEODQGQLQJ

*RGUHJLRQDOWLOOJlQJOLJKHW

0\FNHWRVDPPDQKlQJDQGHEHE\JJHOVH

6WRUWLOOJnQJWLOOSDUNHUQDWXURFKYDWWHQ

/nJWNROOHNWLYWUDILNXWQ\WWMDQGH

0\FNHWE\JJEDUPDUN

0\FNHWRVN\GGDGPDUN

0\FNHWRPYDQGOLQJVEDUEHE\JJHOVH

6WRUU\POLJKHW
)nVWRUDIDVWLJKHWHU

0\FNHWEHILQWOLJLQIUDVWUXNWXU
0\FNHWIODFNPDUN
0\FNHWLQGXVWULPDUN

STOR FRIHET

STORT UTRYMME

Figur 146. Sammanlagd förtätningspotential. Förtätningsrosens 16 analyser, där värdena har
relativiserats från 0–100 procent. Höga värden (långt ut i cirkeln) = stor förtätningspotential.
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ningstryck i de centrala delarna av Handen. I övriga delar av stadskärnan är trycket
däremot lågt, vilket minskar kärnans sammanlagda förtätningspotential. Relativt
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BTA per 10 hektarsruta
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Haninge C

Figur 147. Bebyggelsetäthet
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Förtätningsbehov
BTA inom 500 meters
gångavstånd från varje
spårbunden kollektivtrafikstation

Haninge C

Vega

Söderby

Brandbergen
Handen

Gångavstånd till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation
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Kvarntorp

Figur 148. Kollektivtraﬁkutnyttjande. Tätheten är koncentrarad kring stationen i Handen
men kollektivtraﬁkutnyttjandet är trots detta mycket lågt. Detta beror sannolikt på det
perifera läget i förhållande till bebyggelsen, samt avsaknaden av bostadsbebyggelse i
stationens direkta närhet.

Haninge C

Vega

Söderby

Kvarntorp

Brandbergen
Handen

Figur 149. Osammanhängande bebyggelse. Det ﬁnns stora områden i stadskärnan som kan betraktas som glapp i bebyggelsen. Om målet är att läka staden medför detta ett förtätningsbehov.

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0692

Mark som ligger mellan
100 och 500 meter
mellan byggnader
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Procent boyta per 10
hektarsruta

Haninge C

Vega

Söderby
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Kvarntorp

Brandbergen
Handen

Figur 150. Funktionsblandning. De mest centrala delarna i Handen är relativt funktionsblandade. I övriga delar av kärnan ﬁnns en tydlig uppdelning av verksamhetsområden och
bostadsområden. Detta medför att det skulle behövas vissa förtätningsinsatser för att nå
målet tät blandstad.

BTA inom 1 000 meters
gångavstånd

Haninge C

Vega

Söderby
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Kvarntorp

Brandbergen
Handen

Figur 151. Serviceunderlag. Tätheten är mycket låg i kärnan, med en viss koncentration
kring Haninge Centrum som ligger centralt i Handen. I övrigt är den tillgängliga tätheten
mycket låg. Ska serviceunderlaget öka krävs omfattande förtätning även i de mest centrala
områdena.
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Förtätningstryck
Antal service-, handelsoch kulturpunkter inom
1 000 meters gångavstånd

Haninge C

Vega

Söderby

Brandbergen
Handen
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Kvarntorp

Figur 152. Service-, handels- och kulturutbud. Serviceutbudet är stort i hela Handen, men
litet i övriga delar av stadskärnan. Sett ur detta perspektiv torde förtätningstrycket vara
relativt stort i de centrala delarna.

Haninge C

Vega

Söderby

Kvarntorp

Brandbergen
Handen

Figur 153. Tillgänglighet till stadsrum. Tillgängligheten till stadsrum är hög längs de
centrala stråken i Handen där man också kan tala om en viss stadsmässighet. Områdena i
kärnans norra del domineras av småhusbebyggelse som saknar sammanbindande stråk.
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Axialinjernas stadsrumsintegration (space syntax
analys)
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Gångavstånd och
orienterbarhet till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation

Haninge C

Vega

Söderby
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Kvarntorp

Brandbergen
Handen

Figur 154. Regional tillgänglighet. Tillgängligheten till de spårbundna kollektivtraﬁkstationerna är relativt god i stationens närhet. Spåret utgör dock i sig en stor barriär som
minskar tillgängligheten. Småhusområdena som dominerar i kärnans byggnadsbestånd
ligger dock långt från stationen. I dessa områden är bilberoendet sannolikt stort.

Kvadratmeter grönområde inom 1 000
meters gångavstånd

Haninge C

Vega

Söderby
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Kvarntorp

Brandbergen
Handen

Figur 155. Tillgång till parker och natur. Tillgången till grönområden är relativt god i de
bostadsdominerade områdena. Nordöst om Handen ﬁnns det dock verksamhetsområden
som påverkar tillgången negativt. Om kärnans verksamhetsområden ska utvecklas till stad
krävs parkutveckling.
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Förtätningsutrymme
Obebyggd mark

Haninge C

Vega

Söderby

Brandbergen
Handen
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Kvarntorp

Figur 156. Byggbar mark. Beﬁntlig bebyggelse är relativt sammanhängande. Det ﬁnns dock
relativt mycket byggbar mark i stadskärnan i övrigt, vilket skapar ett förtätningsutrymme.

Haninge C

Vega

Söderby

Kvarntorp

Brandbergen
Handen

Figur 157. Omvandlingsbar bebyggelse. Bebyggelsen i Handen består av en bebyggelsetyp
som i stor utsträckning går att omvandla och förtäta. I småhusområdena norr om Handen är
förtätningsutrymmet mindre.
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Potentiell ökning av
exploateringstalet
inom bebyggelsen
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50 meters radie kring
befintliga gator och
vägar

Haninge C

Vega

Söderby

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0692

Kvarntorp

Brandbergen
Handen

Figur 158. Beﬁntlig infrastruktur. Infrastrukturen i stadskärnan är väl utbyggd i stora delar
av stadskärnan, vilket medför ett förtätningsutrymme.

Mark som lutar mer än
20 procent

Haninge C

Vega

Söderby
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Kvarntorp

Brandbergen
Handen

Figur 159. Flack mark. Marken i stadskärnan, i synnerhet i Handen, är förhållandevis ﬂack,
vilket underlättar exploatering. I kärnans norra delar, mellan Kvarntorp och Vega, medför
topograﬁn dock vissa begränsningar.
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Förtätningsfrihet
Industrimark

Haninge C

Vega

Söderby

Brandbergen
Handen
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Kvarntorp

Figur 160. Industrimark. Handen omges av stora verksamhetsområden som skulle kunna
utvecklas till tätare blandstad. Detta skulle även skapa en mer sammanhållen stadskärna.

Haninge C

Vega

Söderby

Kvarntorp

Brandbergen
Handen

Figur 161. Stora fastigheter. Stadskärnan domineras av mestadels stora fastigheter, vilket
torde förenkla en planprocess.
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Antal fastigheter per
10 hektarsruta
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Kvadratmeter grönområde per person
per 10 hektarsruta

Haninge C

Vega

Söderby
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Kvarntorp

Brandbergen
Handen

Figur 162. Rymlighet. Rymligheten är stor i de bostadsdominerade områdena, vilket sannolikt medför en viss förtätningsfrihet. Vid förtätning inom centrala delar av Handen ﬁnns
det dock ett stort behov av att säkerställa parktillgången.

Skyddsområden, så
som natur- och kulturreservat och flygfält

Haninge C

Vega

Söderby
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Kvarntorp

Brandbergen
Handen

Figur 163. Oskyddad mark. En relativt liten andel av marken har ett legalt skydd mot exploatering. Detta gör det enklare att uppnå en sammanhållen bebyggelsestruktur.
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Förtätningsscenario 1:
Komplettera – offentligt styrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Komplettera”
Vid en offentligt styrd stadsutveckling får politiska visioner genomslag. Utvecklingen
är dock känslig för både politiska och resursmässiga begränsningar. I detta scenario
är det sannolikt att exploatering i första hand kommer att ske kring de spårbundna
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mycket osammanhängande bebyggelse, litet serviceunderlag och liten funktionsblandning. Begränsningar får relativt stor effekt, då de kan medföra höga kostnader
eller folkopinion.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY
Område med VWRUIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Komplettera”
I detta scenario kan en förtätning i första hand tänkas ske längs huvudstråken i
anslutning till pendeltågsstationen i Handen. Även i Vega-Kvarntorp och Brand  
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läka samman glapp i bebyggelsen.
Haninge C

Vega

Söderby

Brandbergen
Handen

Figur 164. Scenario 1: Komplettera
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Kvarntorp
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Förtätningsscenario 2:
Exploatera – marknadsstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Exploatera”
En marknadsstyrd stadsutveckling innebär att starka marknadskrafter får genomslag. Utvecklingen har i huvudsak endast resursmässiga begränsningar. I detta
scenario kommer exploatering i huvudsak att ske längs välintegrerade gator i redan
tät bebyggelse samt i områden med god tillgång på park och natur.
$OlJH
Område med VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Exploatera”
Förtätningstrycket kommer i detta scenario att vara betydligt högre i Handen än i
 " " 
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större investeringar för att skapa den attraktiva boendemiljö som marknaden efterfrågar.
Haninge C

Vega

Söderby
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Kvarntorp

Brandbergen
Handen

Figur 165. Scenario 2: Exploatera
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Förtätningsscenario 3:
Förvandla – konsensusstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Förvandla”
En konsensusstyrd stadsutveckling innebär att politiska visioner och marknadskrafter samverkar. När en konstruktiv dialog förs blir den totala förtätningspotentialen större än om drivkrafterna verkar oberoende av varandra, vilket i sin tur
medför att eventuella begränsningar blir lättare att överbrygga. I detta scenario är det
sannolikt att förtätning i huvudsak kommer att ske längs huvudgator i anslutning till
"& # "     
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både politik och marknad. Det ska dock tillläggas att det i vissa lägen kan komma att
krävas kommunal parkutveckling för att stärka förtätningstrycket.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY och VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY och minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Förvandla”
I detta scenario förstärks förtätningspotentialen i Handen ytterligare. I detta scenario
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utveckling kommer dock sannolikt fortsatt att ske i Handen som redan idag har en
stadsmiljö att bygga vidare på.
Haninge C

Vega

Söderby

Brandbergen
Handen

Figur 166. Scenario 3: Förvandla
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Arlanda

Sammanlagd förtätningspotential
STORT BEHOV

STORT TRYCK
6WRUWVHUYLFHKDQGHOVRFKNXOWXUXWEXG
/LWHWVHUYLFHXQGHUODJ

*RGWLOOJlQJOLJKHWWLOOVWDGVUXP

/nJIXQNWLRQVEODQGQLQJ

*RGUHJLRQDOWLOOJlQJOLJKHW

0\FNHWRVDPPDQKlQJDQGHEHE\JJHOVH

6WRUWLOOJnQJWLOOSDUNHUQDWXURFKYDWWHQ

/nJWNROOHNWLYWUDILNXWQ\WWMDQGH

0\FNHWE\JJEDUPDUN

0\FNHWRVN\GGDGPDUN

0\FNHWRPYDQGOLQJVEDUEHE\JJHOVH

6WRUU\POLJKHW
)nVWRUDIDVWLJKHWHU

0\FNHWEHILQWOLJLQIUDVWUXNWXU
0\FNHWIODFNPDUN
0\FNHWLQGXVWULPDUN

STOR FRIHET

STORT UTRYMME

Figur 167. Sammanlagd förtätningspotential. Förtätningsrosens 16 analyser, där värdena har
relativiserats från 0–100 procent. Höga värden (långt ut i cirkeln) = stor förtätningspotential.

Förtätningspotentialen i Arlanda begränsas kraftigt av den stora andelen skyddad
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Begränsningarna är här relativt små, vilket medför att förtätningspotentalen trots allt
är relativt stor i Märsta.
BTA per 10 hektarsruta
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Arlanda

Figur 168. Bebyggelsetäthet

120 Tätare regionala stadskärnor

Förtätningsbehov
BTA inom 500 meters
gångavstånd från varje
spårbunden kollektivtrafikstation

Arlanda
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Arlanda
flygplats

Norrbacka

Centrala Märsta

Gångavstånd till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation

Brista
Märsta Centrum
Valsta

Eurostop
Arlandastad

Figur 169. Kollektivtraﬁkutnyttjande. Tätheten är mycket lågt kring Märsta station, vilket
gör en förtätning önskvärd.

Arlanda

Arlanda
flygplats

Norrbacka

Centrala Märsta
Brista
Märsta Centrum
Valsta

Eurostop
Arlandastad

Figur 170. Osammanhängande bebyggelse. Det ﬁnns områden i Märsta som kan betraktas
som glapp i bebyggelsen. Om målet är att läka staden medför detta ett förtätningsbehov.
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Mark som ligger mellan
100 och 500 meter
mellan byggnader
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Procent boyta per 10
hektarsruta

Arlanda
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Arlanda
flygplats

Norrbacka

Centrala Märsta
Brista
Märsta Centrum
Valsta

Eurostop
Arlandastad

Figur 171. Funktionsblandning. Stadskärnan är idag mycket funktionsseparerad med en
tydlig uppdelning av verksamhetsområden och bostadsområden, undantaget närområdena
kring pendeltågsstationen och Märsta Centrum.

BTA inom 1 000 meters
gångavstånd

Arlanda
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Arlanda
flygplats

Norrbacka

Centrala Märsta
Brista
Märsta Centrum
Valsta

Eurostop
Arlandastad

Figur 172. Serviceunderlag. Tätheten är låg i hela stadskärnan. Ska serviceunderlaget öka
krävs omfattande förtätning. Detta är i första hand rimligt längs de mest centrala stråken.
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Förtätningstryck
Antal service-, handelsoch kulturpunkter inom
1 000 meters gångavstånd

Arlanda
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Arlanda
flygplats

Norrbacka

Centrala Märsta
Brista
Märsta Centrum
Valsta

Eurostop
Arlandastad

Figur 173. Service-, handels- och kulturutbud. Serviceutbudet är relativt stort i centrala
Märsta, vilket torde medföra ett förtätningstryck.

Arlanda

Arlanda
flygplats

Norrbacka

Centrala Märsta
Brista
Märsta Centrum
Valsta

Eurostop
Arlandastad

Figur 174. Tillgänglighet till stadsrum. Tillgängligheten till stadsrum är relativt låg i hela
stadskärnan, bortsett från de central stråken kring Märsta pendeltågsstation.
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Axialinjernas stadsrumsintegration (space syntax
analys)
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Gångavstånd och
orienterbarhet till
närmaste spårbundna
kollektivtrafikstation

Arlanda
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Arlanda
flygplats

Norrbacka

Centrala Märsta
Brista
Märsta Centrum
Valsta

Eurostop
Arlandastad

Figur 175. Regional tillgänglighet. Tillgängligheten till kollektivtraﬁkstationen i Märsta är
hög. Spåret utgör dock i sig en stor barriär som separerar områdena på den östra respektive
den västra sidan från varandra.

Kvadratmeter grönområde inom 1 000
meters gångavstånd

Arlanda
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Figur 176. Tillgång till parker och natur. Tillgången till grönområden är relativt god i stora
delar av Märsta. Vid en eventuell framtida utveckling av centrala Märsta bör dock parktillgången ses över.
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Förtätningsutrymme
Obebyggd mark
Arlanda
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Figur 177. Byggbar mark. Det ﬁnns områden i Märsta som skulle kunna bebyggas. I övriga
delar av stadskärnan är marken legalt skyddad, vilket förhindrar nyexploatering.

Arlanda

Arlanda
flygplats

Norrbacka

Centrala Märsta
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Figur 178. Omvandlingsbar bebyggelse. Bebyggelsen kring pendeltågsstationen och Märsta
Centrum är av en bebyggelsetyp som i större utsträckning går att omvandla och förtäta,
jämfört med småhusområdena utanför de centrala delarna.
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Potentiell ökning av
exploateringstalet
inom bebyggelsen
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50 meters radie kring
befintliga gator och
vägar

Arlanda

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0692

Arlanda
flygplats

Norrbacka

Centrala Märsta
Brista
Märsta Centrum
Valsta

Eurostop
Arlandastad

Figur 179. Beﬁntlig infrastruktur. Infrastrukturen i centrala Märsta är relativt utbyggd, vilket
ger goda förutsättningar för en förtätning.

Mark som lutar mer än
20 procent

Arlanda
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Figur 180. Flack mark. Marken i stadskärnan är i huvudsak ﬂack, vilket underlättar
exploatering.
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Förtätningsfrihet
Industrimark

Arlanda
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Figur 181. Industrimark. Det ﬁnns stora verksamhetsområden öster om järnvägen. Området
som ligger i anslutning till pendeltågsstationen har här en potential att utvecklas till blandstad.
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Figur 182. Stora fastigheter. Stadskärnan domineras av relativt stora fastigheter, vilket
torde förenkla en planprocess.
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Antal fastigheter per
10 hektarsruta
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Kvadratmeter grönområde per person
per 10 hektarsruta

Arlanda

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0692

Arlanda
flygplats

Norrbacka

Centrala Märsta
Brista
Märsta Centrum
Valsta

Eurostop
Arlandastad

Figur 183. Rymlighet. Rymligheten är stor i de bostadsdominerade områdena, vilket sannolikt medför en viss förtätningsfrihet. Vid förtätning kring Märsta Centrum kan det dock
ﬁnnas ett behov av att säkerställa parktillgången.

Skyddsområden, så
som natur- och kulturreservat och flygfält

Arlanda
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Figur 184. Oskyddad mark. Utanför Märsta är i princip all mark skyddad på grund av ﬂygtraﬁken. Detta medför ett mycket begränsat förtätningsutrymme.
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Förtätningsscenario 1:
Komplettera – offentligt styrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Komplettera”
Vid en offentligt styrd stadsutveckling får politiska visioner genomslag. Utvecklingen
är dock känslig för både politiska och resursmässiga begränsningar. I detta scenario
är det sannolikt att exploatering i första hand kommer att ske kring de spårbundna
    

 

        &" "

mycket osammanhängande bebyggelse, litet serviceunderlag och liten funktionsblandning. Begränsningar får relativt stor effekt, då de kan medföra höga kostnader
eller folkopinion.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY
Område med VWRUIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Komplettera”
I detta scenario kan en förtätning i första hand tänkas ske längs huvudstråken i anslutning till Märsta station. Analyserna pekar även ut ett område kring stationen vid
Q  "% + 
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Märsta Centrum
Valsta

Figur 185. Scenario 1: Komplettera

Eurostop
Arlandastad
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Arlanda
flygplats
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Förtätningsscenario 2:
Exploatera – marknadsstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Exploatera”
En marknadsstyrd stadsutveckling innebär att starka marknadskrafter får genomslag. Utvecklingen har i huvudsak endast resursmässiga begränsningar. I detta
scenario kommer exploatering i huvudsak att ske längs välintegrerade gator i redan
tät bebyggelse samt i områden med god tillgång på park och natur.
$OlJH
Område med VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW och VWRUWXWU\PPH
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Exploatera”
Förtätningspotentialen följer samma modell som i föregående scenario. I centrala
  



 $' & # ""    4" 

serviceutbudet och de centrala välintegrerade stråken.
Arlanda
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Figur 186. Scenario 2: Exploatera
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Förtätningsscenario 3:
Förvandla – konsensusstyrd utveckling
Kort beskrivning av scenario ”Förvandla”
En konsensusstyrd stadsutveckling innebär att politiska visioner och marknadskrafter samverkar. När en konstruktiv dialog förs blir den totala förtätningspotentialen större än om drivkrafterna verkar oberoende av varandra, vilket i sin tur
medför att eventuella begränsningar blir lättare att överbrygga. I detta scenario är det
sannolikt att förtätning i huvudsak kommer att ske längs huvudgator i anslutning till
"& # "     

4  " " 

 " & 

både politik och marknad. Det ska dock tillläggas att det i vissa lägen kan komma att
krävas kommunal parkutveckling för att stärka förtätningstrycket.
$OlJH
Område med VWRUWEHKRY och VWRUWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW
%OlJH
Område med minst PnWWOLJWEHKRY och minst PnWWOLJWWU\FN
Område med minst PnWWOLJIULKHW

Potentiell förtätning i scenario ”Förvandla”
När behov och tryck samverkar skapas en stor förtätningspotential i hela Märsta. Då
" " 

  #   " ##  " &  + '



skapa en tät, sammanhållen och attraktiv stadsmiljö goda.
Arlanda

Norrbacka

Centrala Märsta
Brista
Märsta Centrum
Valsta

Figur 187. Scenario 3: Förvandla

Eurostop
Arlandastad

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0692

Arlanda
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Förtätningslaboration Jakobsberg

Jakobsberg: Nuläge
Bebyggelsen, gatustrukturen och grönområdena är idag mycket uppsplittrade i
Jakobsberg. Det är ett fragmenterat stadslandskap, mycket på grund av motorleder,
& 4 "#  &" $'
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Jakobsberg i scenario 1: Komplettera
De A- och B-lägen som pekas ut i scenarioanalysen går i många fall att omsätta i
exploateringar. Som beskrivits är detta scenario drivet av förtätningsbehovet och
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känslig för begränsningar. Därav den något utspridda förtätningen.

Figur 188. Scenario 1: Komplettera (ny bebyggelse i rött)
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Jakobsberg i scenario 2: Exploatera
(Q@$'^@ # $    &  "%  
exploateringar. Som beskrivits är detta scenario drivet av förtätningstryck och känsligt för brist på utrymme. Förtätningarna resulterar i detta scenario i stor utsträck-
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ning i tydliga stråk längs huvudgator.

Figur 189. Scenario 2: Exploatera (ny bebyggelse i rött)
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Jakobsberg i scenario 3: Förvandla
(Q@$'^@ # $    &  "%  
exploateringar. Som beskrivits är detta scenario drivet av både förtätningstryck och
och förtätningsbehov samt mindre känsligt för begränsningar. Förtätningarna resulterar i detta scenario i en koncentrerad stadskärna som skapar nya stadsrum, gator
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och parker.

Figur 190. Scenario 3: Förvandla (ny bebyggelse i rött)
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Konsekvensanalyser
Analyserna av de tre scenarierna visar att relativt omfattande förtätning av Jakobsberg är möjlig och högst realistisk. I många avseenden är den också mycket eftersträvansvärd och svarar mot förtätningstryck och förtätningsbehov. Faktum är att
scenario Förvandla motsvaras av den exploatering som är planerad i Barkabystaden.
(

& + ' #$N   $  "@

kärna.

Täthet och exploateringsgrad
Tätheten ökar som sagt mycket i alla scenarier men radikalt i scenario Förvandla. Här
kan skapas ett befolkningsunderlag för service, handel och kultur som skulle kunna
göra Jakobsberg till en stadskärna som tack vare sin täthet kan jämföras med Kista
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och Skärholmen.
BTA

A-Läge

B-läge

Totalt

Komplettera

275 000 m2 (4,5 våningar)

52 000 m2 (2 våningar)

327 000 m2

Exploatera

549 000 m2 (6,5 våningar)

53 000 m2 (2 våningar)

602 000 m2

Förvandla

698 000 m2 (5,5 våningar)

284 000 m2 (3 våningar)

982 000 m2

Barkabystaden

XXX

XXX

XXX

Nuläge. BTA per 10 hektarsruta

Scenario 1: Komplettera.

BTA per 10 hektarsruta

Scenario 2: Exploatera. BTA per 10 hektarsruta

Scenario 3: Förvandla. BTA per 10 hektarsruta
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Andel grönområde
Andelen grönyta i centrala Jakobsberg är idag relativt låg. Den ligger på 10–15
procent, vilket liknar de mest centrala delarna av Stockholms innerstad. På så sätt
har Jakobsberg en mycket liten konkurrenskraft som stadskärna. I Komplettera och
framförallt Exploatera så försämras denna situation ytterligare. Med den nya stora
centrala parken i Förvandla bevisar att det faktiskt går att skapa mervärden genom
stadsbyggande. Parken lyfter andelen grönyta till upp emot 20 procent, vilket nu blir
en viktig konkurrensfördel gentemot andra parkfattiga regionala stadskärnor som
Kista och Skärholmen.
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Nuläge. Procent grönyta per 10 hektarsruta

Scenario 1: Komplettera. Procent grönyta per
10 hektarsruta

Scenario 2: Exploatera. Procent grönyta per
10 hektarsruta

Scenario 3: Förvandla. Procent grönyta per
10 hektarsruta
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Figur 191. Kvadratmeter grönområde inom planområdet i de olika scenarierna
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Tillgänglighet till grönområden
Idag är det faktiska gångavståndet till närmaste grönområde i genomsnitt 135 meter,
vilket är att betrakta som relativt långt i en god bebyggd miljö. I Komplettera och
Exploatera så förämras detta ytterligare. I Förvandla så gör de nya parkerna och
framförallt den nya centralparken tillsammans med de nya gatustråken en väsentlig
förbättring av tillgängligheten. Det torde här återigen vara bevisat (se Alexander
Ståhles avhandling &RPSDFWVSUDZO) att det går att förtäta och samtidigt öka tillgången till grönområden. Förvandlingen innefattar med all säkerhet också en väsentlig
kvalitetshöjning av parkmarken, med lekplatser och aktivititetsytor.
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Figur 192. Gångavstånd till grönområde inom planområdet i de olika scenarierna
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Tillgänglighet till stadsrum
Idag är det Folkungavägen som utgör ryggraden i Jakobsbergs stadsrumsnät. Denna
     " ##  

 & & % " $'

verksamheter. Ut från Folkungavägen går tvärgator som kopplar ihop övriga delar av
stadskärnan. Jämfört med mer integrerade stadsmiljöer som Stockholms eller Sundbybergs innerstad så är dock många stadsrum väsentligen avskilda från huvudnätet.
Detta kan ses som en bostadskvalitet men kan också upplevas avskilt, ointressant
och otryggt. I scernarierna Komplettera och Exploatera förändras inte gatunätet och
dessa lägeskvaliteter består. Det nya gatunätet som introduceras i Förvandla skapar
helt nya lägesmöjligheter. Stadskärnan får ett helt nytt spatialt kapital att bygga på.
Den fullständiga utbyggnaden av Förvandla blir en stadsmiljö som liknar många av
de levande stadskärnor som vi idag känner, i Sverige och Europa. Det gatunät som
utvecklats i Förvandla kan ge Jakobsberg oanande läges- och konkurrensfördelar
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gentemot andra regionala stadskärnor – ett starkt spatialt kapital.
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Figur 193. Nuläge. Axialinjernas stadsrumsintegration (space syntax analys)

Figur 194. Scenario 3: Förvandla. Axialinjernas stadsrumsintegration (space syntax analys)
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Förtätningen av Jakobsberg i förhållande
till den nya Barkarbystaden
Förvandla Jakobsberg

24 000 + 20 000 = 44 000 invånare

...vilket motsvarar städer som Karlstad, Sundsvall och Östersund.
Barkarbystaden

= 18 000 invånare

...vilket motsvarar städer som Enköping, Härnösand och Märsta
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Figur 195. FÖP Barkarbystaden
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Figur 196. Barkarbystaden och en utbyggnad av Jakobsberg enligt scenario Förvandla. Den
exoploatering som planeras i Barkarbystaden motsvarar den förtätning som skulle rymmas
i Jakobsberg i scenariot Förvandla.
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Stadskärnornas spatiala kapital

Denna utredning kan sammanfattas i idén om spatialt kapital. Grundtanken är att allt
stadsbyggande genom att strukturera och utforma stadsrummet skapar en grundläggande potential, inte bara genom ny täthet utan också genom stadsrummets struktur
 (

 ##   +$' "" $     

alla andra platser och därmed även till omgivande människor, verksamheter och
attraktioner, vilka alla bidrar till detta läges värde. I grunden är det ett bruksvärde
men det kan naturligtvis även återspeglas i ett ekonomiskt bytesvärde. Oavsett storlek
på enskilda stadsbyggnadsprojekt är ändå kunskapen om de enskilda platsernas till
staden i övrigt central för att förstå platsens potential. Denna del av stadsbyggandet
tappas ofta bort eftersom dessa relationer kan vara svåra att beskriva. Det är just detta
som denna utredning kan hjälpa till med. Dels ger det stöd för vad man kan tänka sig
för aktiviteter och verksamheter längs gator och på olika platser, och dels ger det stöd
för detaljutformningen av dem. Man kan därför säga att man genom att beskriva det
spatiala kapitalet även underlättar för hur man bäst förvaltar detta kapital.

Tillgänglighet stadsrum
Exploatering byggnader
Exploatering grönytor

Utifrån analyserna av förtätningspotential kan vissa nyckelfrågor pekas ut för stadsutvecklingen i tyngdpunkter och regionala kärnor. Dessa diskuteras nedan under dessa
 #    4 ' &" 4

 &" 44$'

gatunät. Diskussionen är på många sätt kronologiskt knuten till Stockholms stads "'  " " # " +""   4" 
kom verksamhetsområdena, nu diskuteras grönområdena, och ännu längre fram kommer sannolikt nya bebyggelsetyper och gatunät att driva stadsutvecklingen.
Tunnelbanan och spårvägarna var det som drev Stockholms moderna tillväxt på
1900-talet, bland annat formulerad i Generalplan 52. I Stockholms stads Översiktsplan 99 och RUFS 2001 var utgångspunkterna för förtätning och utbyggnad fort  "  #  &   "$'?#&
och nu det sätt som många vill att man ska växa inåt, framförallt av miljöskäl. Givet
"    + &"" +  &    4$'
minskat bilberoende, fortfarande som en nyckelpunkt kring vart stadens utbyggnad
bör kretsa.
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Verksamhetsområdena har sedan 1980-talet varit en viktig förtätningsresurs.
Stadsutvecklingsområdena i de regionala kärnorna RUFS 2001 bestod till stora
delar av dessa typer av områden. Och säkerligen kommer de fortsättningsvis att vara
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också till stora delar av verksamhetsområden och industrimark.
Grönområdena har alltmer börjat stå i fokus för förtätningen. Det är allt från de
gröna kilarna och stora områden som Årstafältet och Gubbängsfältet till små parker
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med lite grönområden, så som industrimark, förtätas måste park utvecklas för att
skapa en tät blandstad.
Bebyggelsetypen är något som hittills är lite studerat i termer av förtätningspotential. I olika byggnadsordningar presenteras ofta ett relativt återhållsamt förhållningssätt till exploatering, vilket länge har varit ledande för stadsbyggandet. Introduktionen av tyngdpunkter, samband och kärnor gör det emellertid möjligt att på ett nytt
sätt ompröva synsätten på stadens bebyggelsetyper och deras form. Denna utredning
har tagit fram en bebyggelsetypologi för Stockholmsregionen och laborationer av
denna visar att modernismens öppna bebyggelsetyper kan ha stort förtätningsutrymme, och skulle under vissa förutsättningar kunna omvandlas till tätare och mer
slutna typer.
Gatunätet är något som under modern tid mycket litet betraktats som en
nyckel till förtätning och stadsutveckling. Ofta har gatorna setts som barriärer och
störningskällor för utvecklingen av (bo)stadsområden, vilket lett till den omfattande
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stadsrum för fotgängare, så kan bilden bli en annan. Gatunät knyter ihop stadens
offentliga rum och är egentligen själva grundförutsättningen för social integration
och ekonomiskt utbyte människor emellan. Det är således inte gatorna som är problemet utan bilarna. När vi har gator, inte vägar, som knyter samman stadsdelar och
grannskap så har vi en stark drivkraft i stadsutvecklingen. För 100–150 år sedan då
Stockholm växte exceptionellt var det Albert Lindhagens planer som styrde innerstadens expansion med ett stadsbyggande som utgick från de offentliga gatustråken,
platserna och de stora parkerna. Mycket pekar på att vi står inför en liknande stadsutveckling.
Den viktigaste slutsatsen från projektet 7lWDUH6WRFNKROP och 7lWDUHVWDGVNlU
QRU är att det inte med en analys eller ett mått går att bestämma förtätningspotentia   #  ""( #  
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samverkar. Vad som utretts är vissa strategiska stadsbyggnadsförutsättningar för
förtätning. I utredningen presenteras en analysmodell ”förtätningsrosen” som kan
synliggöra hur förtätningsbehovet, förtätningstrycket, förtätningsutrymmet och
förtätningsfriheten tillsammans skapar ett fält av möjligheter för stadsutveckling av
typen Förvandling.
I en allt mer komplex och globaliserad värld med höga krav på kort och långsiktig
hållbar samhällsutveckling är det sannolikt att vi kommer att bli mer beroende av
stadsanalyser och scenarier för att inte planeringen ska drivas utan stöd från både
politik, marknad och det fysiska landskapet självt.
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