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1 00 nya stockholmare varje dag
Två bussar nya stockholmare varje dag,
säger myten. Siffran stämmer, men visste
du att en hel buss är full av nyfödda?

7	Rustade för andra kulturer
Psykotisk eller bara lite orolig? Trans
kulturellt centrum tolkar andra kulturers
beskrivningar av psykisk ohälsa.
8	Växer så det knakar
Årets tillväxtkommun Sundbyberg
balanserar småskalighet och expansion.
Närhet är nyckelord i planeringen.
10	Från vagga till grav i Stockholm
Varje fas i livet ställer krav på beredskap
från samhällets sida. Vad behöver de nya
stockholmarna genom livet?
12	Med samplanering mot en
svindlande framtid
Vår närmaste grannstad står inför en
utveckling liknande den i Stockholms
regionen.
15 	En lockande region
Kista Science City har utvecklats till en
nod i regionen med spännande synergier.
16	En annan värld är möjlig
Backcasting erbjuder möjligheten att
skapa framtiden så som vi vill ha den.
18 	Stadsbyggnad som stöd för social
sammanhållning
Sovstäder skapar segregation, säger
Ann Legeby, forskare vid KTH.
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20 	Vi flytt int (långt)
Väderstrecken styr flyttkedjorna i regio
nen. Helst rör vi oss inom samma område
hela livet, vilket ger en segmenterad
bostadsmarknad.
Redaktion
Stockholmsregionen är en tidning från Tillväxt,
miljö och regionplanering (TMR), Stockholms
läns landsting. Tidningen speglar det regionala
utvecklingsarbetet i regionen med utblickar mot
Mälardalen.
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Det tål att upprepas: vi blir fler och fler och Stock
holmsregionen växer snabbare än många andra stor
stadsregioner i Europa. Befolkningstillväxten under
årets tre första kvartal var till och med något högre
än föregående år. I den nya befolkningsprognos som vi
presenterat under hösten redovisas en fortsatt snabb
befolkningstillväxt i Stockholmsregionen även under
kommande år.
I det här numret nyanserar vi bilden av regionens
befolkningstillväxt. Att en betydande del av tillväxten
består av födelseöverskott är ett ofta förbisett faktum.
En stor del av tillväxten står alltså de nyfödda barnen
för. De är betydligt fler än de som avlider varje år.
Under senare år har även flyttnettot gentemot övriga
Sverige och världen varit stort.
Befolkningstillväxten är en stark drivkraft för regi
onplaneringen och prognoser är ett viktigt verktyg
vi har till hjälp för att få en bild av den demografiska
utvecklingen och förnyelsen. Så kallad backcasting är
en helt annan teknik för att försöka förstå framtiden.
TMR driver sedan ett par år tillbaka ett samarbete med
KTH kring detta som vi tror blir användbart i fortsatt
regionplanering. Vi behöver flera kompletterande me
toder som stödjer vårt tänkande och vår planering.
Framtiden låter sig inte fångas så lätt!
Det här är sista numret av tidningen Stockholms
regionen i det här formatet. Efter den utvärdering
som många av er läsare bidragit till har vi utvecklat
form, design och till viss del innehåll. Stort tack för ert
bidrag. Nummer 1 2015 blir det första numret för den
nya tidningen Stockholmsregionen. Nya perspektiv
men samma breda spegling av regional utveckling
som tidigare.
Snart ändrar tidningen Stockholms
regionen format. Efter den utvärde
ring som många av er läsare bidragit
till har vi utvecklat form, design och
till viss del innehåll. Stort tack
för ert bidrag. Nya perspektiv
men samma breda speg
ling av regional utveck
ling som tidigare.
Missa inte det.

Peter Haglund
direktör Tillväxt, miljö
och regionplanering (TMR)
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Stockholmarna blir fler. Varje dag anländer motsvarande två
SL-bussar med nya invånare. »Passagerarna« är både nyfödda,
invandrade och inflyttade från andra delar av Sverige.
Text: Carina Järvenhag Illustration: Thomas Dahl

100 NYA

stockholmare varje dag
Stockholm är en av de snabbast väx
ande regionerna i Europa. Det beror både
på en kraftigt ökad invandring, att det föds
fler barn och att vi lever längre. Regionen
växer med drygt 37 000 personer per år och
folkmängden beräknas öka med 17 procent
till cirka 2,5 miljoner personer år 2023.
Vilka är då dessa nya regionsbor? Det föds
närmare 30 000 nya bebisar i regionen varje
år. Det är ungefär dubbelt så många som
antalet personer som avlider, vilket ger ett
födelseöverskott på 15 000 personer. Ungefär
lika många invandrar till Stockholms län,
bland annat från konflikthärdar, för närva
rande främst Syrien. Det flyttar också in fler
personer från övriga landet än de som läm
nar länet, ett plus på cirka 5 000 personer.
Tillsammans gör det att vi blir cirka 37 000
fler personer bara i år i huvudstadsregionen.
Demografiska prognoser är viktiga för
att kunna planera samhällsservicen för alla
dessa nya regionsbor. De kommer att be
höva vård, bostäder, kollektivtrafik, skolor
och kulturutbud på sin väg genom livet.

Det är landstinget som sedan 1996 inom
sitt uppdrag för regionplanering ansvarar
för framtagandet av demografiska progno
ser. De bygger i sin tur bland annat på SCB:s
prognoser och antaganden om mortalitet,
fertilitet samt utrikes omflyttning.
DYRA NYFÖDDA I STOCKHOLM

Men även de mest noggranna prognoser
kan slå fel. Det vet Ulla Moberg, prognos
ansvarig och anställd i Stockholms läns
landsting sedan 1995.
– De gamla prognosmodellerna för
1990-talet slog fel eftersom ingen hade räk
nat med den djupa ekonomiska krisen som
började 1993. Den ledde bland annat till
att bostäder stod tomma, att många män
niskor flyttade till länet och att riket fick ett
befolkningsglapp åren 1993–1998. Ett tag
var fruktsamheten i länet nere i 1,47, att
jämföra med dagens 1,88 barn per kvinna,
säger Ulla Moberg.
En stor del, 26 procent, av Sveriges
nyfödda föds i länet. Det som utmärker

länets bebisar är att deras
mammor är lite äldre. Be
bisarna kostar därför mer.
Mödrarna i Stockholms län
är i genomsnitt cirka 30,5
år när de föder sitt första Ulla Moberg
barn. Variationen är stor
mellan olika kommuner. Förstföderskorna
är yngst i Södertälje och äldst i Danderyd.
– En äldre barnaföderska löper större
risk att behöva genomgå fertilitetsutred
ningar, assisterad befruktning, kompli
kationer under graviditeten och en mer
komplicerad förlossning med eftervård. En
nyfödd bebis kan alltså börja kosta pengar
redan innan födseln, säger Ulla Moberg.
De nya stockholmarna är också inflyt
tade från andra delar av Sverige, främst
från folkrika regioner som Västra Götaland
och Skåne samt närliggande Uppsala. Det
vanligaste mönstret är att man flyttar till
länet för att plugga eller jobba under några
år, men att man återvänder till hemorten
eller flyttar någon annanstans när man är
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Kirk Scott

Till Stockholm flyttar många
unga och välutbildade, vilket i
sin tur skapar tillväxt och nya
arbetstillfällen.

Kirk Scott

färdigutbildad eller bildar familj. Netto
inflyttningen hamnar för närvarande på
cirka 5 000 personer som stannar kvar i
regionen och blir nya invånare i Stock
holmsregionen.
Är det då alltid positivt att bli fler?
Frågan går till Kirk Scott, professor vid
centrum för ekonomisk demografi, Lunds
universitet, och forskare vid Institutet för
framtidsstudier.
– Om inflyttning är positiv eller inte be
ror alltid på vilka det är som flyttar in, säger
han. Till Stockholm flyttar många unga och
välutbildade, vilket skapar tillväxt och nya
arbetstillfällen. På det viset är det en pro
cess som stärker sig själv. Däremot är det
inte alls bra som det ser ut i många fattiga
länder med en inströmning av lågutbildade
människor från landsbygden till städerna.
Den inflyttningen skapar varken tillväxt
eller nya jobb.
ÖVERSKOTT AV TRETTIOPLUSSARE

Medelåldern i Stockholmsregionen ligger i
dag på knappt 39 år (38,8), eftersom inflytt
ningen av unga människor varit hög sedan
mitten av 2000-talet. För att demografi och
ekonomisk tillväxt ska samspela krävs en
balans mellan fertilitet, mortalitet och an
tal personer i den arbetsföra befolkningen.
– I Europa under 1950- och 60-talen
fanns det en stor andel arbetsföra. Eftersom

det föddes färre barn ökade den relativa
arbetskraften. Annars är idealet att fertili
teten ligger på drygt två barn per kvinna.
Långsiktigt är till exempel Kinas enbarns
politik helt vansinnig, säger Kirk Scott.
Ur ett strikt ekonomiskt-demografiskt
perspektiv är det önskvärt att alla invånare
är knappt 30 år, arbetar heltid och betalar
in mycket skatt till den allmänna välfärden.
– Ja, idealet vore att ingen blir äldre än
28 år, säger Kirk Scott med ett skratt. Så
länge vi är friska och har ett jobb betalar vi
in mer i skatt än vi kostar samhället.
Liksom i hela riket belastar stockhol
marna landstingets budget som mest i livets
början och i slutskedet. För att ta reda på hur
mycket det sistnämnda kommer att kosta
har landstinget sträckt ut tidsperspektivet
på sina prognoser till drygt 30 år. Hög inflytt
ning innebär också hög ökning av antalet
äldre. I dag finns en puckel av stockholmare
kring 35–40 år, vilket innebär en ökning av
antalet pensionärer om cirka 30 år.
– Det finns en potentiell ekonomisk vinst
i att ha fler friska pensionärer. Beroende på
yrke finns i dag mycket större möjlighet att
fortsätta jobba högre upp i åldrarna. Till ex
empel kommer Stockholmsregionen att ha
tillgång till en väldigt erfaren och kompe
tent arbetskraft, säger Kirk Scott.
Ett utmärkande drag för Stockholms
län och även för hela Sverige är det stora

Ur ett demografiskt perspektiv
är det optimalt om varje kvinna
får två barn.
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antalet ensamhushåll. Sverige har flest som
bor ensamma i hela världen. Inom tullarna
i Stockholm lever 60 procent i ensamhus
håll. Många av dem är äldre och liksom i
övriga EU kommer antalet att öka med en
åldrande befolkning
Om personerna i ensamhushållen har
någon partner eller ej går inte att utläsa i
statistiken. Men det är relativt vanligt att
seniorer separerar när barnen flyttar hemi
från och att man väljer att göra något nytt,
som att till exempel flytta eller vara särbo.
HEM PÅ ÅLDERNS HÖST

Ett annat mönster när vi börjar bli gamla
är att vi söker oss till våra rötter. Utlands
svenskar tenderar att flytta hem när de
blir äldre. Möjliga förklaringar till det är
möjlighet till bättre vård eller längtan efter
barn och barnbarn. Äldre inflyttade lämnar
Stockholm för hemorten, samtidigt som
det finns en inflyttning av äldre som har
sina barn och barnbarn i Stockholm. Det
senare rör sig om ganska små tal.
Krämporna som drabbar de åldrande
stockholmarna är desamma som i övriga
landet. Det handlar om åldersrelaterade
åkommor som hjärt- och kärlsjukdomar,
Alzheimers och cancer. Samtidigt stiger
medellivslängden stadigt och förväntas öka
till 83 år för männen och 86 år för kvin
norna om tio år.
– En allt större åldrande befolkning i
kombination med en låg fertilitet är en
utmaning för hela EU, även om Sverige
och övriga Skandinavien hör till de fåtal
länder som klarar sig relativt bra. Det är
ett dilemma som är väldigt svårt att lösa i
efterhand. Om vi föder fler barn dröjer det
minst 20 år innan de ingår i den arbets
föra befolkningen. Det är också svårt att
tillföra invandrade. Det beror dels på att vi
är dåliga på integration, dels åldras även
invandrarna och behöver tillgång till vård
och omsorg, säger Kirk Scott.
Sammantaget ser han ändå ganska ljust
på Stockholms läns framtid. Demografiska
hot som utflyttning finns inte. De stora
utmaningarna är bristen på bostäder och
infrastruktur.
– Det måste helt enkelt byggas fler bo
städer så att fler nya stockholmare kan flyt
ta in, som fortsätter bygga en ekonomisk
tillväxt och social välfärd för kommande
generationer! l

RUSTADE FÖR ANDRA KULTURER
Sjukvården måste förbereda sig för att möta en
alltmer mångkulturell värld som kan innebära
annorlunda sätt att uttrycka psykisk och fysisk
sjukdom. Text: Carina Järvenhag
Varje år tar Stockholms län emot cirka
15 000 flyktingar och invandrare. På grund
av världsläget kom under det första halv
året 2014 den största andelen från Syrien.
Många flyttar också hit från Polen och
Indien. Det har även skett en ökning av
personer utan medborgarskap, så kallat
statslösa. Många av dem har upplevt krig,
djupt traumatiska situationer och ofrivilligt
tvingats fly från sina hemländer.
I Stockholms län är det Transkulturellt
centrum som har till uppgift att förbereda
den svenska sjuk- och tandvården på att ta
emot människor från andra kulturer.
– På gruppnivå ökar risken för fysisk och
psykisk ohälsa om du är migrant, särskilt
om du är flykting och riskerar att hamna
i ett utanförskap. Är du dessutom lågutbil
dad blir det ännu svårare att komma in i
samhället. Sådana personer tillhör en utsatt
grupp. Det är aldrig en lätt situation att lära
sig ett nytt språk och nya normer – särskilt
inte om du tvingats fly mot din vilja, säger

Sofie Bäärnhielm, överläkare vid Transkul
turellt centrum.
Hon blev själv intresserad av kulturmö
ten redan när hon började som underläkare
inom psykiatrin.
– När jag jobbade inom psykiatrin i
Tensta och Rinkeby kände jag att de red
skap jag hade inte räckte till, till exempel
vad gäller bedömning och diagnostik. Jag
märkte att jag hade svårt att tolka vad
människor sa. Då menar jag inte bara språ
ket, utan också att tolka vad personerna
verkligen menade.
ORMAR I MAGEN

Ett vanligt missförstånd kan vara att flyk
tingar är ovana att prata om psykisk ohälsa,
utan föredrar att prata i kroppsliga termer.
Man säger kanske inte att man är deppig,
utan att man är trött och orkeslös.
– Ett konkret exempel är att någon
säger sig ha ormar i magen. Det låter ju
väldigt dramatiskt, men är ett annat sätt
att uttrycka vad vi beskriver som fjärilar i
magen, alltså att man är orolig, säger Sofie
Bäärnhielm.
Inom den muslimska världen är det
också vanligt att prata om djinner, ett slags
andeväsen som beskrivs i koranen.

– Som svensk är det lätt
att tro att det handlar om
vanföreställningar eller en
psykos. Man bör inte vara
för snabb med att ställa en
diagnos, utan i stället försö Sofie Bäärnhielm
ka förstå att det kan handla
om ett annat sätt att förklara sina problem,
säger Sofie Bäärnhielm.
På frågan hur vanligt det är med kultur
krockar inom hälso- och sjukvården talar
hon hellre om kulturmöten. Men säger
också att tidsbrist och kommunikations
svårigheter ibland kan leda till just krockar.
– Det måste finnas tid att bemöta alla
människor som individer, utan att förvand
la dem till stereotyper, säger hon. Det är
också viktigt att det finns psykiatrisk och
transkulturell kompetens, såväl inom pri
märvården som inom socialvården och på
flyktingmottagningarna.
PÅ RÄTT VÄG

Sedan Transkulturellt centrum startade
1999 tycker Sofie Bäärnhielm att det har
skett en positiv utveckling av sjukvårdens
transkulturella beredskap. Även om man
har kommit mycket längre i mer mångkul
turella länder som Kanada och USA.
– Det känns som om vi är på rätt väg.
Tidigare ringde många hit när de träffade
en migrant och ville att vi skulle ta över
patienten. I dag finns en helt annan vilja att
möta och konsultera med patienterna i den
verklighet där de befinner sig, säger Sofie
Bäärnhielm. l

transkulturellt centrum
• Arbetar för att öka kunskapen om
transkulturella frågor inom sjuk-,
hälso- och tandvården.
• Undervisning, rådgivning och
information inom Stockholms läns
landsting.
• Arbetar med kulturmöten inom
psykiatrin.

Ormar i magen kan låta
dramatiskt, men är bara
ett sätt att beskriva oro.

• Erbjuder i samarbete med kommuner hälsokommunikatörer som
möter flyktingar, invandrare och
asylsökande med särskilda behov.
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Att lämna utrymme för mötesplatser bland de många
nya bostadshusen har prioriterats i planeringen.

Signalfabriken är ett bra exempel på hur olika behov möts och får ta plats.
Byggnaden från 1800-talet rymmer bland annat hotellet Story.

Växer så det knakar

Sundbyberg belönas för sin förmåga att kombinera
Sveriges kraftigaste befolkningstillväxt och
högsta takt i bostadsbyggande med en närhet till
medborgare och näringsliv. Text: Carina Järvenhag
Det är Arena för tillväxt och konsult
företaget Sweco som delar ut priset Årets
tillväxtkommun, vilket man gjort sedan
1998. Enligt juryn präglas Sundbyberg av
attraktiva miljöer för boende, besökare och
företag, en väl fungerande infrastruktur
och ett rikt kulturliv.
– En tydlig och långsiktig strategi är
en viktig framgångsfaktor när man tän
ker tillväxt. Sundbybergs stad ligger i ett
område med stark tillväxt och kommunen
har tydligt planerat och verkat för att ta
vara på detta. Bland annat genom att bygga
ut bostäder, skolor och andra delar av den

Katrien Vanhaverbeke
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Helén Eriksson-Elf

kommunala servicen, säger Katrien Vanha
verbeke, chef Arena för tillväxt.
Man lyfter också fram det faktum att
Sundbyberg på några decennier har för
vandlats från en sliten industristad till en
välmående kommun med ett diversifierat
näringsliv, en ung och högutbildad befolk
ning, ett modernt utseende och attraktiva
miljöer för boende och företag.
– Det är ganska fascinerande att Sundby
berg på en sådan liten yta hela tiden lyckas
hitta områden för nya bostäder. Samtidigt
som man lyckas bevara en attraktiv och
småskalig stadskärna som ger en känsla av
närhet, säger Katrien Vanhaverbeke.
Helén Eriksson-Elf är stadsdirektör i
Sundbybergs stad och säger att utgångs
punkten för Sundbybergs förvandling är
värdeorden nära, charmigt och expansivt.
– Det finns en gemensam politisk vilja
att skapa ett långsiktigt hållbart Sund
byberg; ekonomiskt, socialt och miljö

mässigt. Det ställer både krav på det po
litiska ledarskapet och ett väl fungerande
samspel mellan politiker och förvaltning,
säger hon.
Enligt vissa bedömare kan Sundbyberg
ha 100 000 invånare om 20 år och det i
Sveriges till ytan minsta kommun. Hur går
det konkret till att förena hållbarhet med
en sådan kraftig expansion?
– Det finns många fördelar med att vara
en liten kommun till ytan. Här finns en när
het till dialog med olika målgrupper och
en närhet till våra politiker. Samtidigt som
vi rent geografiskt också är en knutpunkt
med goda kommunikationer och närhet till
Stockholm.
ALLA ÄR VÄLKOMNA

En god planering är A och O om man ska
kunna expandera så pass snabbt och mycket
som Sundbyberg. Här lyfter Helén ErikssonElf både fram det regionala utvecklingsar
betet och Sundbybergs långsiktiga plane
ring, översiktsplan och vision som sträcker
sig fram till år 2020.
– Det som utmärker plan- och utveck
lingsarbetet inom kommunen är dialog,
korta beslutsvägar och en snabb åter
koppling. Ett exempel är att vi trots be

FOTO: ELLINOR HALL
I Signalfabriken samsas kommunens bibliotek med kommersiella verksamheter som gym, frisör och restauranger.

folkningsökningen inte har någon kö till
förskolan. Familjer som väljer att flytta hit
får direkt ett positivt bemötande.
Ett uttalat mål för Sundbyberg är att alla
ska känna sig välkomna i kommunen. Det
gäller oavsett bakgrund, härkomst, ålder
och utbildning. Mångkulturellt och hete
rogent är att föredra framför en alltför ho
mogen befolkning.
– Alla som vill ska få ett gott liv här.
Det finns en öppenhet i kommunen och
en samsyn om att alla människor som vill

sundbyberg
• År 1888 bildas köpingen Sundbyberg
• Arbetarsamhälle där de vanligaste
yrkena var stenhuggare och
industriarbetare.
• Sveriges till ytan minsta kommun.
• 40 000 ”Sumpanbor” bor på en yta
av 9 kvadratkilometer.
• Varje dag pendlar 15 000 av
invånarna till arbetsplatser i främst
Solna och Stockholm.
• 2014 blir Sundbyberg årets
tillväxtkommun.

är välkomna hit. Stadens medarbetare och
invånarna är våra ambassadörer för att
sprida det goda som finns i kommunen,
säger Helén Eriksson-Elf.
Ett konkret sätt att göra Sundbyberg till
gängligt för alla är att se till att det byggs
bostäder för olika behov. Det ska vara möj
ligt att bosätta sig här oavsett om man är
ung student, barnfamilj eller äldre och det
ska finnas en bra blandning mellan olika
bostadstyper och upplåtelseformer.
– Det är viktigt med korta beslutsvägar
och en närhet till beslutsfattare för att
kunna få fram detaljplaner så att de som
vill bygga nya bostäder i staden ges förut
sättningar att göra det. På så sätt bidrar vi
till att minska bostadsbristen i regionen. Vi
fokuserar på möjligheter och har en hög
ambition att alla som vill bo här ska få en
bostad.
NY STADSKÄRNA

Samtidigt betonar Helén Eriksson-Elf att det
inte är ett ändamål i sig att växa snabbt. Ex
pansionen måste gå i takt med kommunal
planering så att det finns arbete, bostäder
och kommunal service som räcker till.
– Det kostar pengar att växa, säger hon.
Vi blir ekonomiskt hållbara bland annat

genom att dela på bördorna, till exempel
genom medfinansiering. Vi måste också
hitta nya arbetssätt och samarbeten för att
optimera våra resurser på bästa sätt. Det
kan handla om att involvera fastighetsägare
och näringsidkare för att gemensamt finan
siera det som krävs för att utveckla vår stad.
Medborgardialog är något som utmärker
Sundbyberg. Ett exempel är den aktuella
planeringen med att gräva ner järnvägen,
som i dag delar staden i två delar. Det är en
stor yta på 40 000 kvadratmeter som frigörs
och som nu skapar möjligheter till en ny
stadskärna för dagens och morgondagens
sundbybergare.
– För oss betyder hållbarhet att det vi
gör också ska fungera för kommande gene
rationer, inte bara för oss som är här nu!
Därför bjuder vi in alla till medborgar
dialog; boende, unga som gamla, kultur
arbetare, arkitekter, fastighetsägare och
näringsidkare för att öppna upp frågan så
brett som möjligt, säger Helén Eriksson-Elf
och tillägger:
– Att skapa ett långsiktigt hållbart sam
hälle handlar om att ha visioner för framti
den och att involvera dem vi är till för. För
oss handlar det om att ju fler perspektiv,
desto bättre blir det! l
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Från vagga till
grav i Stockholm
Varje människa är unik, men när vi demografiskt rör
oss genom livet liknar vi varandra. Invånarna är inget
undantag. Vi lever, dör och flyttar efter tydligt präglade
mönster. Text: Carina Järvenhag Illustration: Thomas Dahl

Medelåldern när första barnet
föds är 30,5 år för kvinnor i
Stockholm och 32,9 år för män.

De flesta barn som föds i
Stockholm har inflyttade
föräldrar – från övriga riket eller
från utlandet. Stockholmsfödda
kvinnor har lägre fruktsamhet,
särskilt om de har invandrade
föräldrar.

Många unga stockholmare
lämnar regionen för att studera.
En stor del av dem flyttar
tillbaka till Stockholmsregionen
igen efter avslutade studier.

Till barns samhällsbehov hör barnomsorg och skola. De behöver också tillgång
till hälsovård. När barnen blir äldre ökar
behovet av kulturutbud och flera blir
flitiga nyttjare av kollektivtrafiken.

Unga som flyttar ihop gör det oftast
utanför innerstaden. Ett mönster
är att personer återvänder till
regiondelen där de växte upp.

Många stadsdelar har tydliga
årsringar. På Östermalm bor
många damer födda på 20-talet
ännu kvar, medan Stockholms
förorter befolkas av 40-talister
som bott där sedan region
delarna byggdes.
Sverige är även världsledande i
ensamhushåll. Särboskap ökar och
föredras framför allt av kvinnor.

Sverige är världsledande på
skilsmässor och separationer.
Fler och fler barn bor växelvis
hos båda föräldrarna.

Sverige hade ett stort ras i
fruktsamhet under några år
på 1990-talet. Det innebär ett
underskott som inte kan repareras
med invandring.

År 2045 kommer regionen
att ha många 70 plus men få
40–50-åringar. Det innebär trångt
på äldreboenden med risk att
friska 80-åringar får ta hand om
jämnåriga med sämre hälsa.

Med samplanering mot en

Förtätning, mer kollektivtrafik och en kvarts miljon nya
invånare de närmaste 15 åren. Nej, det handlar inte om
Stockholm utan om Oslo. Vårt grannlands huvudstad
står inför liknande utmaningar som vi, men måste
dessutom fundera på hur i hela friden man bedriver
jordbruk i en växande storstad. Text: Karin Aase Foto: Colourbox
Utsikten över Oslo från toppen av Hol
menkollen är, för att använda ett slitet
begrepp, svindlande. Lummiga gröna sko
gar som klättrar nerför bergssluttningarna
mot det mörkblå vattnet, visserligen något
upphackade av hus och vägar, men ändå en
naturupplevelse som heter duga.
Just här uppe kan det vara svårt att
förstå, men staden vi tittar på är faktiskt
en av Västeuropas snabbast växande stor
stadsregioner. Precis som övriga världen
har Norge en urbaniseringstrend där män
niskor flyttar till storstäderna, samtidigt
som Oslo-området dessutom lockar med
låg arbetslöshet och stark ekonomi, sett
ur ett europeiskt perspektiv.
Det i sin tur leder till en positiv spiral

där ännu fler företag flyttar hit och bidrar
till att ytterligare arbetstillfällen skapas.
Arbetskraftsinvandringen är stor, dels från
övriga landet men också från till exempel
Baltikum, Polen och Sverige. Lägg därtill
att Oslo som storstadsregion har mycket
att erbjuda både när det gäller studier, att
raktiva bostadsområden och kulturutbud så
är det inte konstigt att befolkningen ökar
dag för dag.
Och ökar snabbt dessutom. Enligt myn
digheternas prognoser kommer befolkning
en i Oslo med omnejd att öka från dagens
dryga 1,2 miljoner till närmare 1,5 miljoner
år 2030. Det innebär att 260 000 invånare
till ska få plats att bo, leva och pendla i
regionen, helst på ett sätt som gör att om

rådet fortsätter att vara ett attraktivt och
levande nav och inte bara en dysfunktionell
trafikgröt. Det finns helt enkelt en del för
Oslo att ta tag i.
Detsamma insåg Stortinget, Norges mot
svarighet till riksdagen, för några år sedan.
För att inte riskera att regionen förlorade
på att alla satt och planerade var för sig
gick man in och pekade med hela handen.
– Stortinget såg att vi var tvungna att se
till att kommunerna jobbade tillsammans
i planarbetet för att regionen ska kunna
växa på ett sådant sätt att den fungerar med
en mycket större befolkning, berättar Ellen
Grepperud.
Hon är chef för resultatet av Stortingets
beslut, ett plansamarbete som omfattar
Oslo stad, Akershus fylke (länet som om
ger Oslo) och de 22 kommuner som ingår
där. Målet för organisationen är att ta fram
en plan för transport och arealanvändning
i Akershus och i dagarna har den första
upplagan gått ut på remiss i kommunerna.
KOLLEKTIVTRAFIK MÖJLIGGÖR TILLVÄXT

Och precis som i andra regioner dit män
niskor vill flytta så ser Osloborna positivt
på att regionen växer och blir starkare, men

svindlande framtid
det finns också en del utmaningar. Eller
möjligheter som Ellen Grepperud föredrar
att kalla dem.
– Vi väljer att se det positivt. Idag är vi
en liten storstadsregion, och ett ökat befolk
ningsunderlag innebär till exempel att vi
får bättre möjligheter att bygga ut kollektiv
trafiken och få den ännu mer heltäckande.
För det är kollektivtrafiken som är grun
den för att Osloregionen ska kunna växa på
ett sätt som både är konkurrenskraftigt och
miljömässigt hållbart. Precis som i andra
storstäder är vägnätet redan idag ansträngt
och en fortsatt ökning av biltrafiken skulle
innebära stora miljöproblem, samtidigt
som vägnätet skulle behöva byggas ut till
absurda proportioner. Man har räknat ut att
motorvägarna in mot Oslo skulle behöva
bestå av 12 nya filer år 2030 om trafiken
ska fortsätta öka och köer undvikas, men
att bygga ut dagens befintliga infartsvägar
finns det helt enkelt inte tillräckligt med
yta för. Redan idag står transporter för
70 procent av klimatutsläppen i Oslo och
Akershus, och fortsätter trenden som idag
skulle de öka med 40 procent på 20 år.
– Dessutom skulle vi få kö, igenkorkning
och kaos, konstaterar Ellen Grepperud. Vi

måste klara av de ökade behoven av per
sontransport med kollektivtrafik, gång och
cykel, annars går det ut över framkomlig
heten och det i sin tur skulle gå ut över
regionens konkurrenskraft.
PLANERING FÖR FLER STADSKÄRNOR

Å andra sidan har Oslo en trend som de
flesta andra storstäder bara kan drömma
om. Kollektivtrafikanvändningen har näm
ligen ökat mer än befolkningen de senaste
åren, och de stora medel som redan har
skjutits till för både investeringar och drift
kommer att öka. Stommen blir olika typer
av spårväg, där ett utbyggt järnvägsnät
transporterar människor in till Oslo, där
de sedan tar sig vidare med tunnelbana och
spårvagn. För de som bor långt från statio
nerna kommer bussutbudet att byggas ut
för att hjälpa människor att komma till tåg
som kan ta dem vidare.
Utbyggd kollektivtrafik är svår att ge
nomföra om befolkningen är för utspridd.
För att förbättra förutsättningarna är pla
nens andra mål att koncentrera befolk
ningen till vissa prioriterade områden.
Oslo med omnejd ska, precis som Stock
holm, arbeta för att förvandla dagens

enkärniga region till en flerkärnig där
städerna runt Oslo fylls med så mycket
arbetsplatser, kultur och service att invå
narna inte känner behovet att förflytta sig
längre än vad de själva klarar med cykel
eller till fots.
Kommunerna i Akershus består idag
av många små och mellanstora städer som
sliter med att få ett tillräckligt befolknings
underlag för att kunna attrahera fler före
tag och därmed arbetsplatser och ännu fler
invånare.
Det var därför Stortinget krävde samar
bete. Istället för att varje kommun plane
rar för sig ser Ellen Grepperud och hennes
kollegor på hela regionen, drar upp axlar
av kollektivtrafik och försöker koncentrera
tillväxten till väl utvalda platser för att på
så vis göra dem mer attraktiva. Då behövs
inte bilen i samma utsträckning, invånarna
kan förhoppningsvis klara sig med cykel
och gång för de flesta av sina behov, samti
digt som kollektivtrafiken kan ta med dem
på de längre resorna.
Ju mer de här prioriterade områdena
växer, desto större blir underlaget för kol
lektivtrafiken och desto bättre blir servicen
till resenärerna. Utmaningen är att få allt

att växa i takt, så att varken trafik eller be
folkningsutveckling hamnar efter.
KONFLIKT MELLAN STAD OCH LAND

En utmaning är också att få alla viljor att
samsas. Trots att Stortinget har tagit ini
tiativet till Plansamarbeidet så är det fort
farande de 22 enskilda kommunerna som
har beslutsmakten över marken.
– Vi lägger premisserna, men det är
kommunerna som måste följa upp det. Det
är därför vi jobbar så tätt tillsammans med
dem; för att skapa förståelse för de grepp
som vi tar. Det är klart att det blir diskus
sioner, men jag upplever att det finns en
god förståelse för vikten av att koncentrera
tillväxten och jobba regionalt.
– Det finns även andra utmaningar, som
det här med jordbruket. Norge är ett land
där det är stor brist på jordbruksmark och av
den som finns ligger den stora majoriteten,
till på köpet den bästa, i just Oslo-regionen.
– Det blir en tydlig konflikt när vi ska för
söka planera för fler invånare samtidigt som
vi ska bevara de här viktiga markerna. Våra
utredningar visar att om vi gör som den re
gionala planen föreslår och bygger tätt intill
järnvägsaxlarna så sparar vi väldigt mycket
mer areal än om vi följer de enskilda kom
munernas egna planer.

Och frågan om hur jordbruksmarken
värnas är en av de saker som skiljer Oslo
från Stockholm.
– I Stockholm har den frågan inte getts
så stort utrymme tidigare, men i arbetet
med den nya planen som vi börjar förbe
reda nu tittar vi på den ur bland annat ett
klimat- och miljöperspektiv, berättar Jessica
Andersson, regionplanerare på Stockholms
läns landsting.
Även om det finns olikheter, som till
exempel förhållningssättet till värdefull
jordbruksmark, så menar Jessica Andersson
att de två regionerna är väldigt lika, både i
hur de formulerar utmaningar och hur de
ska tackla dem.
– Sedan jobbar vi administrativt olika,
förklarar Jessica Andersson. I Norge var det
Stortinget som tog initiativ till en region
gemensam planeringsenhet, medan vi i
Sverige sedan länge har en särlagstiftning
för Stockholm som säger att det är lands
tinget som ska bedriva regionplanering.
Dessutom har planeringen något olika
inriktning. Medan planeringsenheten i
Oslo-Akershus bara har fått i uppdrag att
titta på markanvändning och kollektiv
trafik samarbetar landstinget i Stockholm
med länsstyrelsen för att även ta med deras
tillväxtuppdrag i planen.

De boende i de små och mellanstora städerna runt Oslo ska kunna ta sig dit de behöver med cykel eller till fots.
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Ellen Grepperud

Jessica Andersson

– Vi tittar också på de sociala bitarna, att
frigöra livschanser och bygga en region som
redan på planeringsstadiet kan bidra till in
kludering. Annars får vi inte ut någon nytta
av att vara så många samlade på ett ställe.
– Nu är första versionen av Osloregionens
plan klar och gick ut på remiss till berörda
kommuner i november. Och på frågan om
det finns politisk enighet bakom planen
skrattar Ellen Grepperud.
Nu tar den politiska processen över,
men planen har i alla fall blivit behand
lad av en grupp med företrädare för Oslo,
Akershus fylke och alla de 22 kommunerna
och de tycker att den är tillräckligt bra för
att skickas på remiss. Så någon gång under
2015 räknar vi ändå med att ha en färdig
plan som gör att vi kan växa miljövänligt,
med god tillgänglighet och med minsta
möjliga behov av biltransport. l

En lockande region
Huvudstaden med omnejd har alltid dragit människor
till sig. Balansen mellan invandring och utvandring
har svajat genom tiderna, men staden har växt stadigt
ända sedan den grundades. Text: Klara Möller Norén

tjänster. Allt från lunchrestauranger till ar
kitektkontor och advokater behövs, vilket
skapar massor av arbetstillfällen.
Thomas Andersson framhåller symbio
sen mellan studenter – både Stockholms
universitet och Kungliga tekniska högsko
lan har fakulteter i Kista – forskning och
näringsliv som det som gör Kista starkt.
– Det skapar en innovativ miljö. Hela
infrastrukturen kring det är viktig. Sam
tidigt är vi ett näringslivsdrivet kluster,

FOTO: PAUL ABRIGO

I Kista finns ett kluster av företag, forskning
och studenter med tonvikt
på ICT, informations- och
kommunikationstekno
logi som är närmast världs
Thomas Andersson
unikt. Thomas Andersson
är vd för nätverket Kista Science City.
– Jag får väl svara det gamla vanliga, att
bra kommunikationer är A och O, svarar
Thomas Andersson på frågan om vad som
krävs för att Kista ska kunna fortsätta vara
en ICT-nod.
I samarbete med de många företagen
här har olika projekt drivits som ska få
folk att välja kollektiva färdmedel till och
från Kista. Inom Kista Commute delades
2 000 SL-kort ut till medarbetare på företa
gen som deltog. Kista Science City har också
en utvecklad dialog med såväl Stockholms
stad som Trafikförvaltningen och TMR,
tycker Thomas Andersson.
– Det är många som jobbar här men
inte bor i närheten. Vi ser väldigt positivt
både på utbyggnaden av tunnelbanan till
Barkaby–Stockholm Västra och den nya
tvärbanan som planeras.
Boende är en annan pusselbit. På Kista
höjden byggs 180 radhus och på Kista Äng
finns en markanvisning för 1 300 bostäder
med blandad upplåtelseform, från student
bostäder till stora bostadsrätter.
– Att det byggs mycket bostäder gör
det lättare för arbetsplatserna att växa.
Kista blir en riktig stadskärna, säger
Thomas Andersson.

det finns inget politiskt beslut bakom,
utan det handlar om engagerade företag
i en unik symbios med akademien.
En av fördelarna med Kista, som sam
tidigt kan vara en utmaning, är läget med
närhet till fem olika kommuner och därmed
lika många stadsbyggnadskontor som står
för planeringen av utveckling och byggande.
Thomas Andersson menar att det är av yt
tersta vikt att de fem kommunerna samar
betar med varandra, något som hittills fung
erat bra. RUFS ser han som ett bra verktyg
för att säkerställa att det finns en gemensam
och uppdaterad vision.
– Vi är i ett läge nu där vi behöver blicka
framåt och fundera på vart vi är på väg och
vill. Där kan och vill Kista Science City fung
era som en plattform för samverkan. l

INNOVATIV SYMBIOS

Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv inne
bär Kistas tillväxt att fler jobb skapas även
utanför ICT-klustret. Ju mer Kista växer,
desto större blir variationen i behovet av

Nära näringslivet. Studenter vid Institutionen för data- och systemvetenskap testar Oculus Rift,
en 3D-spelkonsol med 360-graders-vy som blivit ett enormt framgångsrikt crowdfunding-projekt.
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EN ANNAN VÄRLD
All planering och utveckling av
Stockholmsregionen bygger på att vi vill ha en
ekonomiskt, social och ekologisk hållbar region.
Vilka verktyg tar oss säkrast dit?
Text: Klara Möller Norén Illustration: Fredrik Saarkoppel

– Prognoser kan bli självuppfyllande,
det är lätt att fastna i att tänka att så här
kommer det att bli. Det vi gör är något av
en motprognos, en påminnelse om att en
annan värld är möjlig, säger Mattias Höjer,
professor i miljö- och framtidsforskning vid
Kungliga tekniska högskolan.
Metoden han syftar på
är backcasting: en scenario
teknik där man istället för
att utgå från nuet för att
analysera framtiden, utgår
från hur det skulle kunna
Mattias Höjer
vara i framtiden, för att öka
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förståelsen för vilka beslut som kan göra
just den framtiden möjlig.
– Med backcasting kan du sätta upp ett
mål och se hur du ska göra för att nå det
målet. Draget till sin spets handlar det om
att uppnå det goda, snarare än att undvika
det dåliga.
HUR KLARAR VI KLIMATMÅLEN?

I en stor backcasting-studie har Mattias Höjer
och hans forskarkollegor fokuserat på ett låg
energisamhälle. Målbilden är en Stockholms
region år 2050 med en energiproduktion per
capita som är 60 procent lägre än i regio

nen idag. Visionen kan jämföras med EU:s
miljömål 2050, där koldioxidutsläppen ska
minska från 50 miljoner ton till nästan noll.
– Vi har ställt upp sex olika scenarier. De
varieras i fråga om rum och tid, det vill säga
i termer av urbanstrukturens utveckling
och människors tidsanvändning, särskilt
hur mycket folk arbetar.
Vilka förändringar som givit den stora
energiminskningen varierar mellan de oli
ka scenarierna, men det finns flera likheter.
Teknikutveckling är en viktig del, som står
för cirka 70 procent av energibesparingen i
framtidsbilderna.
– Förändringar i vad folk gör är en an
nan del av energiminskningarna, säger
Mattias Höjer.
– Idag har vi energieffektiv teknik, men
vi använder den för att driva ännu större
bilar, kylskåp och så vidare.
Han framhåller att tekniken i många
fall finns, men att vi använder den till att

P

Ie

AMBITIÖST
SLUTMÅL
RDER

ÅTGÄ

UTGÅR FRÅN SLUTMÅLET O
RÄKNAR KLÄN S UT NÖDVÄI
ÅTGÄRDER  DELMÅL A.

ION

SDE

PROGS 2:

e önskvärt ¡stå¤

CEE ÅTGÄRDER

MÅLET NÅS DÅ DET ÄR
SJÄL UTGÅNGSPUNKTEN
FÖR ”SNG”.

SÅ ”BLEV DET”

PROGS 3:

Ie önskvärt ¡stå¤

ÄR MÖJLIG
ständigt öka bekvämligheten eller statusen,
istället för minskad energianvändning. Det
finns också ofta ett motstånd mot att imple
mentera ny teknik.
– Förarlösa bilar sägs kunna vara verklig
het inom tio år – men dagens självkörande
tåg och flygplan har fortfarande lokförare
och piloter. Varför? Det tar ofta längre tid
att implementera ny teknik än vad tekni
kerna tror.
– Detsamma gäller för livsstilsföränd
ringar. Målet med en minskad energi
användning kräver förändring. Och det
innebär en kombination av att bo på
mindre yta, äta mindre kött och resa mer
miljöeffektivt, till exempel genom färre
flygresor och minskad pendling till och
från jobbet.
Idéer om den här typen av förändringar
kan verka provocerande för många. Men
Mattias Höjer menar att vi måste tänka
steget längre och ställa oss frågan om det

är rimligt att vi fortsätter att leva på ett sätt
som begränsar kommande generationers
möjligheter att leva som vi. Eller för den
delen samtida generationer i andra länder.
– Jag tror också att det är bra att ha
beredskap för att energi och därmed saker
som kött, resande och uppvärmda ytor kom
mer att bli mycket dyrare. Vad gör vi då?
LÖSNING PÅ LÅNG SIKT

Säkerhetsaspekter talar också för att na
tioner behöver ha beredskap för en lägre
energianvändning. Ryssland använde till
exempel avstängda gasledningar som ett
verktyg i kampen mot Ukraina, ett grepp
som gav kännbara konsekvenser.
– Sverige har en bra energiförsörjning,
inte minst genom vattenkraften. I en håll
bar energiframtid kommer Sverige expor
tera mycket energi, menar Mattias Höjer.
I USA innebär en omställning till lågenergi
samhälle tydligare knepigheter i vardagen,

eftersom många människor bor i småhus
som bildar mattor av bostäder vilket gör
det svårt att till exempel bygga en bra,
energibesparande kollektivtrafik.
Backcasting ger goda möjligheter att se
målkonflikter. Klimatmålen kan lätt krocka
med tillväxtmål eller trafikprognoser.
– Det gäller att bestämma sig. Vill vi det
här, vill vi uppnå miljömålen? Om svaret är
ja kan annat behöva stå tillbaka. Om inte
bör man våga säga det.
Ett aktuellt exempel där backcasting
kan vara ett bra verktyg för att se brister i
prognoser menar Mattias Höjer är byggan
det av stora motorvägsprojekt.
– Ett vägprojekt som tar tio–femton år
att bygga kan vara att kasta pengar i sjön.
Om vi ska uppnå klimatmålen kan vi inte
ha samma typ av biltrafik som idag, utan
vi måste redan nu planera för att minska
bilberoendet. Politiken ska inte uppfylla
trafikprognoserna, utan sträva efter att
uppnå klimatmålen!
– Forskarnas slutsatser om pendling
skiljer sig också från hur dagens planer
för framtiden ser ut. Utbyggd tunnelbana i
all ära, men för att nå klimatmålen behö
ver vi pendla mindre eller sluta helt och
hållet. Framtiden kanske snarare ligger i
gemensamma kontorsplatser nära där folk
bor. (För övrigt en bild som påminner starkt
om det Stockholm 2044 som tecknades av
framtidsforskaren Peter Siljerud i Stock
holmsregionen nummer 3. Läs artikeln på
stockholmsregionen.nu l

hållbar energianvändning

• Teknikutveckling som effektiviserar
energianvändande ska användas
för att minska den. Mindre bilar och
bättre isolering, utan att husen
blir större eller bilarna körs mer är
några exempel.
• Boytan per person minskar.
Det ger minskad energianvändning.
• Fler jobbar hemma, eller bor
närmare sin arbetsplats, så att
pendlingsresandet minskar.
• Minskat köttätande. Kött är
energikrävande att producera.
• Färre flygresor, såväl fritidsflygningar som affärsresande.
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Ann Legeby

Forskaren Ann Legeby undersöker hur stadsplanering kan stödja en
hållbar utveckling med fokus på sociala aspekter. Hon menar att om
sammanhållningen i en stad ska kunna stärkas behövs stadsrum för
utbyte mellan människor. Text: Klara Möller Norén Foto: Colourbox

STADSBYGGNAD SOM STÖD
FÖR SOCIAL SAMMANHÅLLNING
En av strategierna i RUFS 2010 är att
stärka sammanhållningen i Stockholms
regionen, bland annat genom att motver
ka socioekonomisk boendesegregation och
verka för en jämställd boendemiljö. Men
trots många års statliga satsningar för att
minska segregation och främja social sam
manhållning har inte politikens önskade
resultat uppnåtts. Tvärtom talar mycket för
att utvecklingen mot socioekonomiskt seg
regerade städer har accelererat på senare år.
Ann Legeby delar sin tid mellan Arki
tekturskolan, KTH och Sweco Architects.
Hon har även deltagit som föreläsare på
TMR:s frukostseminarier. Ett av hennes
forskningsområden är hur stadens byggda
miljöer kan stödja en integrerad boende

miljö och sociala nätverk i storstädernas
ekonomiskt svagare delar.
– Tidigare har stadsplaneringen varit
alltför fokuserad på det lokala, vilken ger
en risk att stadsdelar blir som isolerade öar.
Om vi tittar på områden med svagare socio
ekonomisk ställning kan vi se att det finns
barriärer till områdena eller stadsdelarna
runtomkring. Det kan handla om allt från
geografiska begränsningar eller bristande
kollektivtrafik till att alltför få människor ut
ifrån rör sig i stadsdelen, säger Ann Legeby.
Hon pratar gärna om gränssnittet till
andra stadsdelar. Hur man rör sig från
ett område till ett annat och hur de olika
stadsdelarna kopplas ihop med varandra
är viktigt.

strategin stärker sammanhållningen
• En av strategierna i den regionala
utvecklingsplanen RUFS 2010.
• 2013 gav SLL Tillväxt, miljö och
regionplanering ut rapporten Stärk
sammanhållningen. I samband med
rapporten arrangerades en framtidsworkshop och ett antal frukostseminarier för
att belysa hur arbetet har bedrivits.
• Strategin handlar bland annat om att
motverka socioekonomisk boendesegregation genom att planerar för ett varierat
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bostadsbestånd, att verka för jämställda,
jämlika boendemiljöer och förbättra
underhållet av bättre miljöer.
• Regeringen driver ett nationellt urbant
regionalt utvecklingsarbete med syftet att
”minska utanförskapet och minska antalet
stadsdelar med utbrett utanförskap”.
• Boverket, länsstyrelserna, Brottsförebyggande rådet och SCB har i uppdrag att
sprida information samt knyta det urbana
utvecklingsarbetet närmare forskningen.

– Stadsdelar med ett mer diversifierat
utbud av service och samhällsfunktioner
står starkare och underlättar vardagen för
de som bor och verkar där. Lokalt erbjuds
då både service och viktiga chanser att ut
veckla sociala nätverk.
SAMHÄLLET FÖRÄNDRAS

En viktig faktor för att motverka boende
segregation är också att se till närheten till
arbetsplatser och verksamheter i en stad.
– Det är svårt att få till en utbyggd och
väl fungerande social service i så kallade
sovstadsdelar. Vi påverkas positivt av att
det finns arbetsplatser i våra kvarter. Att
vi ser människor på väg till sina arbeten
gör att avstånden till jobben känns kortare.
Vi påverkas av allt vi ser när vi kliver ut
från våra hem och in i stadsrummet, säger
Ann Legeby.
På frågan varför frågor om tillgänglighet
och social sammanhållning i ett stadsper
spektiv inte har varit i fokus för tidigare
stadsbyggande menar Ann Legeby att man
måste komma ihåg att samhället föränd
ras hela tiden och att stadsplanering är en
långsam process.
– Det man byggde på 1960- och 1970talen svarade mot den tidens utmaningar
och samhällsideal. En utmaning för staden
då var att stärka den lokala sammanhåll
ningen och förhindra anonymitet. I dag
lever vi i ett annat samhälle, där staden

behöver möta våra behov av att kunna ut
veckla sociala nätverk.
Ann Legeby har ett ben i forskningen
och ett i praktiken. Ett exempel är projektet
Delad stad inom ramen för Mistra Urban Futu
res, som drivs i samarbete med bland annat
Göteborgs stad och finansieras av Boverket.
Projektet fokuserade på miljonprograms
områdena Bergsjön, Hjällbo, Gårdsten och
Norra Biskopsgården i Göteborg.
– Det är uppenbart att det går att kom
pensera för en ofördelaktig boendemiljö
på andra sätt, till exempel genom en bra
kollektivtrafik eller genom att man åker
och får hjälp med läxläsningen i en annan
stadsdel och kan känna sig hemma i flera
delar av Göteborg. Den som har jobb och
rör sig i sammanhang utanför den rumsligt
segregerade boendemiljön behöver då inte
alls drabbas av att förutsättningarna lokalt
inte är de bästa, säger Ann Legeby.

Vi påverkas av allt vi ser när vi
kliver ut från våra hem och in i
stadsrummet.

Ann Legeby

LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET

I höst forskar hon vidare i projektet Stor
städer i samverkan som finansieras av Bover
ket. Här handlar det om att fördjupa och
sprida kunskap om hur urban integration
och hållbarhet utveckling med fokus på soci
ala aspekter relaterar till den byggda miljön
och stadsbyggnad – och se hur Stockholm,
Göteborg och Malmö arbetar med detta.
– Vi måste väga de ekonomiska, ekolo
giska och sociala värdena mot varandra
för att få till en långsiktig hållbarhet i vår
stadsmiljö. Till exempel är viss förtätning
i städerna nödvändig för att bättre utnyttja
våra befintliga resurser och inte sprida ut
staden i onödan. Men det måste samtidigt
svara mot behovet av tillgång till grönom
råden, en större biologisk mångfald samt
behovet av att skapa platser som är gynn
samma för stadens sociala liv.
Ann Legeby tar stadsdelen Rosengård i
Malmö som ett gott och intressant exempel
på hur man arbetar med den fysiska miljön
för att främja social sammanhållning.
– Här rustas strategiska stråk upp bit för
bit, med betoning på orienterbarhet och
trygghet. En plats byggs om med sikte på
jämställdhet i det offentliga rummet och
därför låter man i ett fall enbart tjejer arbe
ta med planeringen. Det är ett bra exempel
på hur man tydligare försöker koppla ihop
en utsatt stadsdel med resten av staden,
säger hon. l

Platser där människor kan mötas spontant gynnar
stadens sociala liv och kan stärka den sociala
sammanhållningen.

Vid flytt uppstår
vakanser i
befintliga
fastigheter

Två exempel på flyttkedjor i Stockholm.
Nyproduktion är ett bra sätt att starta kedjor,
men de blir ofta väldigt lokala.

Ny vakans

NYPR
OD

UCER
AT

Ny vakans
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Ny vakans
En person som
flyttar hemifrån
skapar ingen ny
vakans.
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Vi flytt int (långt)
Vi gillar att flytta lokalt, vare sig det är inom samma
portuppgång, kvarter eller bostadsområde. Det visar
en ny TMR-rapport. Text: Karin Wandrell Illustration: Fredrik Saarkoppel
Rapporten, som är utarbetad av WSP,
stödjer därmed tidigare forskning.
– Vi har tittat närmare på tolv nypro
duktionsprojekt i Storstockholm, både
hyres- och bostadsrätter, där inflyttningen
har skett nyligen, säger Maria Pleiborn, de
mograf och seniorkonsult på WSP.
Det mest slående är hur lokal bostads
marknaden är. Av de som flyttar in i de nya
bostäderna kommer upp till 85 procent
från närområdet. Ett undantag är Norra
Djurgårdsstaden.
– Där finns det spretigaste inflyttnings
mönstret, med ganska stora andelar från
övriga innerstan och även utlandssvenskar
på väg att flytta hem, säger Maria Pleiborn.

Maria Pleiborn
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Lena Magnusson Turner
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Ett annat tydligt mönster är att man
inte gärna flyttar mellan väderstrecken.
Projekten i de västra förorterna lockade
till sig boende från väst och nordväst och
vice versa i de södra förorterna, vilket ger
en tydlig barriäreffekt.
– Något som överraskade oss lite var att
ganska många unga hushåll (20–35 år) flyttar
in i nyproduktion, särskilt hyresrätter. Av
debatten kan det vara svårt att tro att unga
skulle få tillgång till dessa, men det verkar
som om moderna bostäder i nya stadsdelar
har en stil och arkitektur som attraherar
dem, säger Maria Pleiborn.
UPPTRAMPADE STIGAR

Lena Magnusson Turner, professor i ur
ban- och socialgeografi, har också stude
rat flyttkedjor i Stockholmsregionen. Inför
bygget av nya bostäder är det bra att veta
hur långa kedjor varje bostad skapar. Det
mest uppenbara även i hennes studie var
vilka upptrampade stigar kedjorna rör

sig längs. Det blev tydligt att Stockholm
har en segmenterad bostadsmarknad där
vakanserna i ringa grad korsar förort och
innerstad.
– Intressant nog gick de längsta kedjorna
genom hyresrätter, vilket gällde både all
männyttan och det privata beståndet. Det
går tvärsemot forskning i andra länder,
säger Lena Magnusson Turner. Sverige är
ganska unikt eftersom vi har en hyresrätts
marknad som inte handlar om så kallad
social housing, vilket sätter sina spår när man
jämför med studier i andra länder.
De oväntat långa kedjorna av hyresrätter
gör att det uppkommer en omsättning på
Stockholms hyresmarknad som i större
utsträckning än man kunde förvänta sig
också gynnade personer med mer uttalade
behov, till exempel låginkomsttagare.
– Det är antalet hushåll som styr antalet
bostäder som behövs, men vi måste också
tänka på vilka typer av bostäder olika hus
håll behöver, säger Lena Magnusson Turner.
Idag vet vi inte riktigt hur förflyttningarna
påverkar hur vi använder bostadsbeståndet.
Men i och med lägenhetsregistret som kom
2012 har vi bättre data för hushållen vilket
gör att vi kan förbättra våra modeller. l

Rapporter och utskottsbeslut

Rapporter från 2013 till 2014:
2015 – 5 	Bostadbyggnadsplaner
2014 – 10

Metoder och modeller

2014 – 9 	EquiPop: Segregation
2014 – 8 	EquiPop: Flyttfält

2014 – 7 	Fruktsamhet och mortalitet 2013

2014 – 6 	Kommunprognoser – bilaga till
huvudrapporten: Sammanfattning
2014 – 4 	Befolkningsprognos 2014

Stockholms läns landstings Tillväxt- och regionplaneringsutskott, TRU, och Miljöoch skärgårdsberedning, MSB, bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och
omvärlden. Utskottet och beredningen tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms
län och Mälarregionen. Utskottet har nio ledamöter och nio ersättare och
sammanträder cirka åtta gånger per år. Beredningen har nio ledamöter och sammanträder cirka tio gånger per år. På www.sll.se finns kallelser och handlingar
kopplade till utskottets och beredningens arbete. I TMR:s rapportserie presenteras kunskapsunderlag, statistik, utvärderingar, analyser och rekommendationer
för regionens utveckling. På www.tmr.sll.se/publikationer finns möjlighet att
ladda hem digitala versioner och beställa en rapport.

2014 – 3 	Försörjningskvoter 2023
2014 – 3

Miljöredovisning 2013

2014 – 3	Demografisk rapport: Försörjningskvoter för planområden
2014 – 2 	Demografisk rapport: Barn och
ungdomars flyttningar i Stockholms län 2012/2013
2014 – 2

Synergier mellan investeringar

2014 – 1 	Alternativa byggplaner –
Befolkningsprognos 2014-2023/45
2014 – 1	Storregionala perspektiv i
planeringen

2013 – 9	Känslighetsanalyser och beskrivning för framskrivning av
sysselsättning i östra Mellansverige
2013 – 9	Demografisk rapport –
Kommunprognoser

2013 – 8	Framskrivningar av befolkning och
sysselsättning i ÖMS
2013 – 8	Demografisk rapport:
Bostadsplaner

2013 – 7 	Demografisk rapport: Stockholms
län, huvudrapport
2013 – 7

Miljöredovisning 2012

2013 – 6	Slutrapport – Handlingsprogram
för energi och klimat
2013 – 5

En ny ekonomisk geografi

2013 – 4	Barnfamiljers flyttningar kring
sekelskiftet 2000, demografisk
rapport

2013 – 4	Stockholmsregionens regionala
stadskärnor

En fungerande
bostadsmarknad
Bokriskommittén tillsattes av
Fastighetsägarna Sverige och
Handelskamrarna i Stockholm,
Väst- och Sydsverige. I deras
rapport En fungerande bostadsmarknad – en reformagenda
föreslås ändringar för ett
ökat byggande och en större
rörlighet på bostadsmarknaden:
reformering av hyresregleringen,
sänkning av reavinstskatt, höjning
av fastighetsskatt och minskat
kommunalt planeringsinflytande.
Bakgrunden till rapporten är
bostadsbristen som råder, främst
i storstadsregionerna och som
vissa bedömer kan riskera att
hämma tillväxten.
Landstingsstyrelsen föreslås av
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet att i huvudsak yttra sig

samstämmigt med problembilden
och med betydelsen av en
helhetlig bostadsförsörjning som
inkluderar mer än bara nybyggande. En analys av innebörden av
minskad kommunalt planmonopol behövs också innan ändringar
i lagstiftning. Landstinget
instämmer i att översiktsplanen
och den regionala nivån bör
stärkas. Bostäder och infrastruktur i regional samplanering kan
utvecklas.
S och MP lämnade ett
särskilt uttalande.
Landstingsstyrelsen instämde den
4 november i stort med utskottet
men lyfte även att konsekvenser
av en återförd fastighetsskatt
behöver belysas.

2013 – 3	Demografiska prognoser för
kommunerna i Stockholms län
2012–2045, demografisk rapport

2013 – 3	Ekosystemtjänster i Stockholms
regionen

2013 – 2

FOTO: ETSABILD AB / JOHAN TÖPEL

2013 – 2 	Barn och unga och deras familjer
i Stockholms län år 2011/2012 –
demografisk rapport
Barriärer att överbygga

2013 – 2 	Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen

2013 – 1	Befolkningsutvecklingen 2012 –
Demografisk rapport
2013 – 1	Handlingsprogram Regionala
stadskärnor
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Till dig som är
nyinflyttad

VEGETARISKT
Folder för
nyinflyttade

Regionplanering 1958–2001

Tillväxt, miljö och regionplanering

Regionplanering
1958–2001

Planer
och

utfall

Bilden på omslaget är ett utdrag
ur regionplan Skiss 1966.

Regionplaneringens
historia
TMR har tagit fram rapporten
Regionplanering 1958–2001 som
belyser de 60 år som regionplanering bedrivits i Stockholmsregionen
– en lärorik dokumentation som
studerar i vilken omfattning som
planerna har genomförts och vilka
beslut de lett till. Skriften ger en
historisk tillbakablick både på fysisk
utveckling och på hur samhällets
värderingar förändrats och påverkat
besluten i fem regionplaner.
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Stockholms läns landsting arbetar
för att alla invånare i länet ska få
bra hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. SLL ansvarar också för
regionplanering och för att bidra till
ett fritt och tillgängligt kulturliv i
länet. För att ge alla som är nyinflyttade en inblick i hur de berörs av
våra verksamheter, och hur de
kommer i kontakt med landstinget,
har informationsfoldern Till dig
som är nyinflyttad tagits fram. Den
finns att beställa på www.sll.se >
Informationsmaterial.

I en motion förslår Västerpartiets Anna
Sehlin med flera att en ny plan tas
fram för hur andelen vegetarisk mat
kan öka, för minskad klimatpåverkan. Landstinget bör öka mängden
ekologiskt livsmedel till 50 procent
år 2016. Motionärerna skriver att
livsmedelskedjan står för ungefär en
fjärdedel av Sveriges del av klimatpåverkan. Landstingfullmäktige bör anse motionen besvarad i och med
det arbete som pågår föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet. I det här läget är det olämpligt att ändra
målsättningen som är 30 procent ekologiskt år 2016. I
nästa miljöprogram kan nya mål bli aktuella.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
FÖR NYNÄSHAMN
Visionen i samrådsversionen av
den fördjupade översiktsplanen för
Nynäshamns stad – som bygger
på 2012 års kommunövergripande
översiktsplan med visionen att vara
den mest attraktiva kommunen i
Europas mest attraktiva storstads
region - är att Nynäshamns stad
ska bli regionens mest attraktiva
stad. Strategierna som ingår i det
intressanta greppet spelplan är att:
bygga stad, bygga lågt och tätt, sammanhållet, växa inifrån och ut och att

tillvarata och skapa nya kvaliteter.
Landstinget ser, genom Tillväxtoch regionplaneringsutskottet,
positivt på Nynäshamn som en tydlig
del av regionen och att visioner, mål
och strategier knyter an till dem i
RUFS 2010. Siffran som kommunen
anger för byggandet av bostäder
fram till 2030 överensstämmer med
landstingets redovisning till regeringen om behov av bostadstillskott.
MP deltog inte i beslutet.

Flera mindre steg för
en effektivare planoch bygglag

Demografisk rapport 2014:08

Andra rapporter i samma serie:
Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med
övriga Sverige ......................

2010:11

”Pensionspuckeln”, 55+flyttningar

2011:02

Vart tar invandrarna vägen?

2011:04

Födda 2011-2020 efter mödrarnas födelseländer

2012:04

Hushåll och familjer i förändring

2012:05

Varför flyttar svenska barnfamiljer?

2012:10

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län 2011/2012

Halverad
elförbrukning
Miljöpartiets Tomas Eriksson har tillsammans
med andra i en landstingsmotion föreslagit ett
nytt uppsatt mål för minskad energiförbrukning i verksamheterna: 50 procent lägre till år
2030 jämfört med idag.
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet
har föreslagit landstingsfullmäktige att
anse motionen besvarad och hänvisar
till att arbetet med förslag till nytt
miljöprogram har påbörjats. Det
är angeläget att effektiviseringen
av energi sätts i samarbete med
verksamheter och bolag. Ett arbete
med utredning av energi har
inletts med erfarenheter från
andra liknande organisationer,
bland annat Västra Götalandsregionen, som underlag
och förutsättning för det
ambitiösa spararbetet.
S och MP reserverade sig.

In- och utflyttningsfält
i Stockholmsregionen
Kartläggning med EquiPop

2013:02

Barnfamiljers flyttningar kring sekelskiftet 2000

2013:04

Barn och barnfamiljer i tillväxtregion

2013:05

Alternativa byggplaner

En promemoria om förändringar för en mer effektiv plan- och
bygglag skickades ut av Socialdepartementet på remiss. Den
innehöll förslag på flera mindre förändringssteg: till exempel att
kommunernas krav på att upprätta en detaljplan skulle kunna
tas bort, bestämmelseförändringar om komplementsbostadshus
och ändringar i miljöbalken för säkerställande av
rättsäkerheten vid buller orsakat av bostadsbyggande.
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslår att landstingsstyrelsen i stort
tillstyrker förenklingarna, speciellt vad gäller bostadsbyggande och rättsäkerheten vid buller. Däremot är konsekvenserna inte tillräckligt belysta kring att
det blir mer vanligt att kommunerna inte upprättar detaljplaner. Oklarheter
finns också för landstinget som verksamhetsutövare av kollektivtrafik inom
områden som pekas ut som samlad bebyggelse. Förslagen skulle också innebära
osäkerhet angående buller vid sjukhusens helikopterplattformar och SL:s
rangerbangårdar.

2010:05

Bostadsbyggande och befolkningstillväxt
i Stockholms län – Regressionsanalys

2014:01

Barns och ungdomars flyttningar

2014:02

Demografiska försörjningskvoter för planområden

2014:03

Stockholms län - Huvudrapport

2014:04

Bostadsbyggnadsplaner 2014-2023/30

2014:05

Kommunprognoser -bilaga till Stockholms läns huvudrapport

2014:06

Fruktsamhet och mortalitet 2013

2014:07

ISBN

Befolkningsprognos 2014-2023/45
www.tmr.sll.se

EquiPop:
Nyutvecklad
mätteknik som
bättre kartlägger
segregation och
flyttningar i
Stockholmsregionen

I demografiska rapporten Segregation i Stockholm – Kartläggning
med EquiPop om den geografiska
boendesegregationen i Stockholms
län ligger fokus på att bredda
kunskapen om segregationen.
Studien omfattar inte bara olika
grupper av utlandsfödda utan även
den segregation som kan relateras
till skillnader i inkomst, arbete
och utbildning. Rapporten tar sin
utgångspunkt i de geografiska
förändringar som skett under
15-årsperioden mellan 1995 och 2010.
Genom att i statistik och kartografi
jämföra demografiska och socioekonomiska förhållanden med varandra
kan riktningen i demografiska,
socioekonomiska och inte minst
geografiska mönster beskrivas mer i
detalj. Rapporten inriktar sig därmed
på att fungera som ett statistiskt
och kartografiskt underlag för vidare
studier, diskussion er och slutsatser
om segregation i Storstockholmsområdet och tonvikten ligger därför
på att skapa en mycket stor mängd
tabeller, diagram och kartor som
i detalj beskriver utvecklingen i
ovan nämnda frågor. Denna typ
av underlag är av största vikt vid
framtagandet av en ny RUFS, regional
utvecklingsplan för Stockholms län.
Läs mer och beställ rapporten på
tmr.sll.se
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Avsändare:
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering

Sista sidan

Fem frågor till Fiona Winders, koordinator
områdesprogram Lindängen, Malmö Stad

Medborgare kan och vill

Hur kan stadsplanering vara ett verktyg för ett
mer socialt hållbart samhälle?
En socialt hållbar samhällsutveckling är en
föränderlig process, liksom utvecklingen i
övrigt. För att skapa en mer hållbar stad får
stadsplanering ta hänsyn till möjligheter till
att överbrygga sociala, mentala och fysiska
barriärer. Detta åstadkommer vi genom att
bygga staden tät, grön och blandad – samti
digt som hälsa och företagsamhet främjas.
I detta arbete kan stadsplanering vara ett
verktyg för att bryta mentala barriärer och
känslan av maktlöshet inför förändring, om
de boende involveras från idéfasen till imple
menteringsstadiet. Förarbetet i stadsplane
ring kan dels fungera som medel för att skapa
dialog med de boende, dels för att bjuda in
dem till att kunna påverka omdaningen av
deras närmiljö, för att stärka deras egenmakt
över sin livssituation, för att skapa tillit …”jag
är med och påverkar, alltså finns jag”.
Du har tidigare arbetat med stadsplanering
i Liverpool. Ser du några skillnader kring hur
man tänker på stadsplanering och social håll
barhet i Sverige jämfört med i Storbritannien?
Den största skillnaden är att Storbritannien
ligger lite före Sverige vad det gäller tvär
sektoriell samverkan, att använda fysisk
förändring som bärande kraft för sociala
insatser samt medborgardialog och invol
vering.
Finns det något som Sverige borde lära av
Storbritannien?
Kommuner bör i större utsträckning än nu
lyssna till och ta tillvara på den kunskap

och kompetens som medborgare och även
den idéburna och privata sektorn har. Låt
stadsplaneringen vara en inkluderande pro
cess på lika villkor som tar in olika perspek
tiv och lösningar.
Vad är den enskilt viktigaste faktorn för ökad
social hållbarhet, tycker du?
Att den kunskap och det intresse som finns
i hela vår stad tas tillvara på. Klyftorna som
har uppstått den senaste tiden är ett hot
mot stadens framtid, om vi låter dem fort
sätta växa. Då är den sociala investerings
tanken viktig: vi måste satsa på områden
där det inte ansetts var ”lönsamt” tidigare.
Vi behöver tänka om och jobba ikapp i
mer utsatta områden. Det lönar sig i läng
den att satsa på ordentlig upprustning av
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miljonprogramsområden, bygga fler bostä
der, skapa fler jobb.
Vems ansvar är det att engagera medborgare i
deras områden?
Medborgares engagemang ska ses som
en oerhörd tillgång, de är ju experter på
sina egna områden. Vi behöver lyssna
noggrant och öppna spelplanen för deras
engagemang i förändring och förbättring.
Medborgare kan och vill, och detta enga
gemang kan vem som helst – kommunen,
fastighetsägare, ideella organisationer – dra
nytta av i planering och genomförande av
sin verksamhet och samhällsförändring.
Engagerade och dynamiska lokalsamhäl
len med bra sammanhållning är guld värt i
skapandet av den hållbara staden.l

