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1.  INLEDNING  
 
Kristina Alvendal, tidigare stadsbyggnadsborgarråd har myntat ett uttryck för utvecklingen av 
Stockholms stad, som hon kallar Promenadstaden. Promenadstaden som begrepp har 
förekommit tidigare, främst i geografisk och sociologisk litteratur, men att den nu formuleras 
som Stockholms stadsplaneringsvision är nytt. Faktum är att begreppet, såsom Alvendal 
myntat det har fått ge namn åt hela översiktsplanen för Stockholms stad 2010. Detta kan 
tyckas anmärkningsvärt. Kan det betyda att vi fått ett nytt planeringsideal i Stockholm och 
kanske också i Sverige? Vi ska djupdyka i detta begrepp. 

Promenadstaden har många associationer och inbäddade betydelser i sig som jag avser 
att reda ut. Den är också ett led i den normativa stadsplanering som finns idag och faktiskt har 
funnits mycket länge. På 1600-talet återgick stadsplanerare till renässansens ideal och man 
ritade rutnätsplaner, på 1800-talet gjordes saneringar av stora städer som Paris och Barcelona, 
då man skapade breda esplanader och så även i Stockholm genom Albert Lindhagens 
esplanadsystem. Under stora delar av 1900- talet har modernismens planeringsideal haft 
inflytande över stadsplaneringen, med glesare bebyggelse där luft och ljus blev viktiga ledord.  
            Idag diskuteras vilka planeringsideal vi ska ha. Många menar att modernismens era 
var misslyckad ur stadsplaneringssynpunkt, eftersom det enligt kritiker lett till otrygga 
avfolkade områden och en utglesning av våra städer, flertalet av dessa skulle kunna kallas 
nyurbanister som åter vill se tät stad byggas, med alla karaktäristiska som en tät stad ska ha 
såsom folkliv och handel. Men det finns också de som vurmar för trädgårdsstaden och 
småstadsidealets småskalighet och grannskapstanke. Andra vill värna om våra parker och 
grönska och tycker inte att det ska förtätas för mycket. I ljuset av detta har då detta begrepp, 
Promenadstaden dykt upp som en vision för Stockholms framtida stadsutveckling. Kan detta 
bli ett steg mot en nyurbanisering i Stockholm?  

Klart är i alla fall att det pågår en het debatt kring hur vi vill se våra städer utvecklas 
och det verkar som om vi är i ett skede där ett nytt, eller kanske nygammalt sätt att tänka 
kring planering håller på att ta form. Men har vi helt skakat av oss modernismen? Det på ytan 
nya begreppet Promenadstad, kanske inte är så nytt? I begreppet finns en mängd historiska 
diskussioner och planeringsideal inbakade. Begreppet är således inte helt nytt i sin betydelse, 
det bär på mycket historia och är också en reaktion mot vissa delar i stadsbyggnadshistorien.  

Promenadstaden bygger vidare på en normiserande stadsplanering och diskussionen 
kring ”den goda staden”. Den söker sig ett idealt svar på hur Stockholm bäst ska utvecklas.  
            Jag försöker alltså ta reda på om denna vision, detta kanske nyurbanistiska 
planeringsideal - har fått fotfäste i den fysiska planeringen. Hur stor skillnad mot tidigare 
stadsplanering är den och vad kan skapas i Stockholm med detta planeringsideal, denna 
vision?  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att ta undersöka hur promenadstadsbegreppet kan realiseras i 
Stockholms översiktsplan och detaljplanering och vilka slags förändringar detta skulle 



 4 

medföra. Uppsatsen är skriven på uppdrag av Spacescape. Översiktsplanens namn är just 
“Promenadstaden”. Jag har för avsikt att ta reda på vad detta begrepp är sprunget ur och 
därefter hur det faktiskt finns med i den fysiska planeringen, dels på den övergripande nivån i 
översiktsplanen och dels i tre detaljplaner utpekade som potentiell Promenadstad. 
 
Mina frågeställningar är: 
- Vad menar Kristina Alvendal, som myntat begreppet, med Promenadstad? 
-  Hur förhåller sig begreppet till olika planeringsideal och diskurser? 
- På vilket sätt arbetar man med att förverkliga Promenadstaden i Stockholm- i 
översiktsplanen och i nylagda detaljplaner för Stockholm?  
 
1.2 Metod 
För att beskriva begreppet promenadstad tittar jag på Kristina Alvendals hemsida och även i 
inledningen till Stockholms översiktsplan för 2010, kallad Promenadstaden- Översiktsplan 
för Stockholm och hur hon där formulerar begreppet. Jag använder mig av 
stadsplaneringslitteratur som belyser begreppet Promenadstad. I mina intervjuer har jag 
använt mig av en kvalitativ intervjumetod, eftersom jag främst är intresserad av hur mina 
informanter resonerar kring Promenadstaden och att hitta ett mönster i deras resonemang. 
Detta har jag gjort i semistrukturerade intervjuer, där jag i förväg bestämt strukturen på 
intervjun, det vill säga vilka frågor jag skulle ställa och vilket område vi skulle hålla oss till 
och som jag varit intresserad av att undersöka. Däremot har frågorna varit ostrukturerade i det 
att svarsmöjligheterna varit öppna. Jag hade dock låg grad av standardisering av mina 
intervjuer, eftersom variationsmöjligheterna blir större, vilket i mitt fall kan vara en fördel. 1

 Jag har till exempel formulerat mig efter den intervjuades språkbruk, för att samtalet 
ska flyta på och för att informanten ska känna sig bekväm med situationen. Av 
bekvämlighetsskäl för informanten har denne också fått styra ordningsföljden av frågorna, 
dessutom har mina följdfrågor formulerats beroende på tidigare svar för att inte få en 
stolpighet i intervjusituationen. 

 

 Jag har valt att intervjua fyra personer som alla har olika roller inom 
stadsplaneringsområdet, detta därför att det enligt kvalitativ intervjumetod ska vara ett 
varierande urval, men inom en given ram. De har alla olika roller, men gemensamt är att de 
alla på något sätt är delaktiga i Stockholms stads utveckling. Jag har alltså gjort ett strategiskt 
urval.2

                                                 
1 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 117-124. 

 Därför har jag valt att intervjua stadsbyggnadsdirektören, projektledaren för 
översiktsplanen, chefen för strategisk planering i Stockholms stad och tidigare 
stadsbyggnadsborgarrådet. Detta innebär att jag försöker fånga upp flera perspektiv på 
Promenadstaden och dess genomförande/ införlivande i Stockholms stads utveckling. Detta 
genom det samordnande perspektivet (stadsbyggnadsdirektören), det översiktliga perspektivet 
(projektledare för översiktsplanen), detaljnivå perspektivet (chefen för strategisk planering) 
och det politiska perspektivet (stadsbyggnadsborgarrådet).  
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Intervjuerna är en vikig del uppsatsen, eftersom de har hjälpt mig förstå hur Promenadstaden 
förverkligas. Det viktigaste har inte varit mängden intervjuer, utan att prata med rätt personer. 
Därför har jag också begränsat mig till fyra intervjuer, de var de personer jag tyckte det var 
viktigast att prata med. När man använder sig av en kvalitativ intervjumetod, är det inte heller 
viktigt att ha ett stort antal intervjuer, utan det kan istället vara så att ett fåtal intervjuer som 
blir väl utförda och där detaljerna får komma fram är mer värdefulla. En annan viktig poäng 
med kvalitativa intervjuer är att man då har möjlighet till en djupare analys av kvalitativa 
värden.3

 Alla informanter utom, stadsbyggnadsborgarrådet, Kristina Alvendal har jag intervjuat 
genom att träffa dem personligen. Alvendal har jag intervjuat per telefon. Jag ser vissa 
problem med detta, eftersom man vid en intervju per telefon inte har möjlighet att tyda 
ansiktsuttryck och det inte blir något utrymme för pauser och reflektion från informanten. Vid 
en intervju där man istället träffar informanten personligen kan sådana pauser leda till att 
informanten får tid att tänka och fylla på sina svar. Å andra sidan kan en intervju per telefon 
ge mer information kvantitetsmässigt, eftersom just dessa pauser per telefon ofta uteblir och 
man ofta talar snabbare när man inte ser den andra personen.  

 

 Vid två av de andra intervjutillfällena genomfördes intervjun i tjänstemannens 
arbetsrum och vid tillfället med stadsbyggnadsdirektören i hennes konferensrum. Jag lät 
informanterna själva bestämma vart vi skulle vara, för att göra situationen för dem så bekväm 
som möjligt.4

 I min första intervju med chefen för strategisk planering använde jag mig av en mer 
öppen intervjuform, där hon själv fick styra samtalet i ganska stor utsträckning. Resultatet 
blev att det i efterhand var svårare att få ut relevant information ur den intervjun. I de senare 
intervjuerna var jag tydligare med att strukturera upp frågorna i tydliga teman, vilket gjorde 
att hela intervjusituationen fungerade bättre och det blev tydligare för informanterna vad jag 
ville få ut av intervjun.  

 Det fanns en viss skillnad i att sitta i deras arbetsrum, respektive i ett 
konferensrum. Jag tycker att situationen blev mer formell och mindre avslappnad i intervjun i 
konferensrummet, vilket möjligen lett till mindre spontana svar från informanten.  

 I min empiri återvänder jag till Promenadstaden- Översiktsplan för Stockholm, för att 
ta reda på hur Promenadstaden realiseras enligt de kriterier jag fått fram av 
promenadstadsbegreppet, ur litteratur och intervjuer. Jag tar reda på vilka teman från 
Promenadstaden som tas upp och vilka som utlämnas och vilka det fokuseras mest på. Jag 
försöker se vilka tankegångar som känns mest underbyggda och vilka som känns mindre 
underbyggda. Jag försöker också se om det finns vissa tankemönster som återkommer.  
 Jag analyserar därefter tre detaljplaner - Årstafältet, Västa Kungsholmen och 
detaljplaner lagda för Liljeholmen. Anledningen till att jag valt just dessa är att de har pekats 
ut av de jag intervjuat som områden som kommer få Promenadstadskaraktär.  Här tittar jag på 
ett antal teman och hur man angripit dessa på olika sätt i relation till Promenadstadsbegreppet, 
ur litteratur och mina intervjuer. Jag tittar på vilka områden som kan tänkas ha minst potential 

                                                 
3 Trost. s. 117-124. 
4 Ibid. 
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att bli Promenadstad, respektive störst. Vilka de mest lyckade greppen är och vilka 
tankegångar som känns mer respektive mindre genomtänkta. Jag tittar också på vilka förslag 
som verkar vara komna ur underbyggda studier och vilka som inte verkar vara det.  
 
1.3 Avgränsningar 
Min avgränsning är Promenadstadsbegreppet. Jag använder mig av litteratur som jag anser 
fångar upp detta begrepp och i översiktsplanen tittar jag på hur begreppet finns med i 
översiktsplaneringen. Jag har valt tre ganska olika detaljplaner Årstafältet, Liljeholmen och 
Västra Kungsholmen, alla utpekade som potentiell Promenadstad, för att se hur det 
Promenadstadsbegreppet införlivats olika i olika områden. I detaljplanerna jag studerar är min 
avgränsning även där Promenadstaden som planeringsverktyg. Mitt huvudsyfte är inte att 
ställa två planeringsideal mot varandra, utan det viktiga för min uppsats är att studera det nu 
rådande planeringsidealet i Stockholms stad. Jag kommer dock att beskriva motsatta åsikter, 
för att läsaren ska förstå att detta inte är det enda gällande. Jag har också begränsat mig i antal 
intervjuer, eftersom intervjudelen är till för att de som medverkat till att ta fram detta 
planeringsideal för översiktsplanen ska få berätta hur de tänkt kring promenadstadsbegreppet 
och vilka förhoppningar de har om ett realiserande av det i den fysiska planeringen. 
Tidsmässigt är avgränsningen tio år, där detaljplanen för Årstafältet är lagd 2010 och 
detaljplaner för Liljeholmen och nordvästra Kungsholmen är lagda runt år 2000.  
 
1.4 Disposition 
Jag kommer först och främst beskriva begreppet Promenadstad, utifrån hur den som myntat 
begreppet ser på det, nämligen Kristina Alvendal. Hur definierar hon detta begrepp som till 
och med fått ge namn åt hela översiktsplanen för 2010? Jag tar också upp alternativa 
definitioner av begreppet i litteraturen, eftersom begreppet har använts tidigare men i andra 
sammanhang. Jag har en teoridel som är ganska omfattande eftersom Promenadstaden är ett 
begrepp med mycket referenser. Jag vill således bena ut de planeringsideal som finns med i 
Alvendals resonemang, för att ge begreppet en ryggrad. Det är viktigt att förstå vad detta 
begrepp refererar till innan vi kan dyka in i en analys av dess realiserande. Jag kommer att 
vara mest kortfattad vad gäller 1800-talets stadsplanering, men kommer därefter att ganska 
grundligt gå igenom den modernistiska planeringen och nyurbanismen. Jag kommer att ta upp 
den modernistiska planeringens förespråkare och motståndare. Alvendal är en motståndare till 
detta planeringsideal. Nyurbanismen är däremot det ideal hon vurmar för och jag kommer 
därför att belysa även detta, även här utifrån förespråkare och motståndare. Därefter kommer 
jag in i den analytiska delen av mitt arbete, då jag kommer att studera först Stockholms 
översiktsplan 2010, kallad Promenadstaden- Översiktsplan för Stockholm och hur den lyckas 
formulera visionen för Promenadstaden i den översiktliga planeringen för Stockholms stad. 
Därefter tittar jag på tre detaljplaner, varav en, Årstafältet är ny för i år (2010).  
Detaljplaneringen är ungefär tio år äldre för de andra två, Nordvästra Kungsholmen och 
Liljeholmen och det är av denna anledning intressant att se om det skett en förändring i 
stadsbyggnadsvisionerna.  
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2. VAD ÄR EN PROMENADSTAD?  
 
2.1 Promenadstad enligt Kristina Alvendal 
Uttrycket Promenadstad formulerades i Svenska Dagbladet den 15 oktober 2008 av dåvarande 
stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal, strax efter att hon tillträtt. Hon satt på denna 
post mellan den 15 september 2008 och den 18 oktober 2010. Promenadstaden är namnet på 
den nya stadsplaneringsvisionen för Stockholms stad. Hon menar att vi behöver en ny vision 
när Stockholm nu är inne i en fas av stor tillväxt. År 2030 beräknas en miljon människor vara 
bosatta i kommunen. Detta kräver enligt Alvendal en ny och modern planering av staden. 
Stockholm ska bli tätare, miljövänligare och tryggare.5 Trenden idag är att gå ifrån en 
planering runt bilanvändandet och detta förhållningssätt ska man ta fasta på, menar hon. Det 
blir också viktigt då Stockholm förväntas växa med 25 % fram till 2030 och det skulle bli en 
svårhanterlig situation om alla dessa människor skulle använda bilen. Lösningen, menar hon 
är att göra Stockholm mer tillgängligt för personer utan bil. Idag är det till exempel svårt att ta 
sig från Gullmarsplan till Hammarby Sjöstad. Barriärer måste byggas bort, med exempelvis 
överdäckningar.6

Tanken med att mynta ett sådant begrepp var att tillgängliggöra Stockholms översiktsplan. 
Hon anser att få brydde sig om översiktsplanen tidigare, men menar att det är viktigt att den 
når fram till stockholmarna. För det krävdes ett samlingsord, något med en attraktion, ett 
begrepp som skulle ge positiva associationer och som folk skulle komma ihåg. Att lämna en 
stadsplanering kring bilanvändandet låg i tiden och som namnet antyder handlar det om att 
öka promenadvänligheten i staden. Dessa tankar bollades mellan Kristina Alvendal och en av 
hennes närmaste medarbetare.

  

7

 I förordet till översiktsplanen förklarar Kristina Alvendal tillsammans med Sten 
Nordin, finansborgarråd hur den framtida stadsutvecklingen i Stockholm ska se ut. Framtidens 
Stockholm, deklarerar de ska ge kvalitéer som den nära, trygga och miljövänliga staden. För 
att skapa detta föreslås en förstärkning av det centrala Stockholm, koppla samman stadens 
delar och främja en levande stadsmiljö i hela staden

 

8. Översiktsplanen tar fasta på de 
historiska kvalitéer som kan relateras tillbaka till rutnätsplanen för Stockholm från 1634, 
utarbetad av överståthållare Clas Fleming och vidareutvecklingen av den genom 
Lindhagenplanen, ritad av juristen Albert Lindhagen 1866. Lindhagenplanen, som togs fram 
för 150 år sedan, skulle modernisera Stockholm och göra den mer urban än sin dåvarande 
lantliga framtoning. Den skulle ge Stockholm en möjlighet att växa vidare, där kvarter lades 
till kvarter och offentliga stråk skulle skapas såsom Ringvägen och Valhallavägen.9

                                                 
5 Kristina Alvendals hemsida. Hämtat den 4 november 2010, rubrik Promenadstaden: 
http://pocket.moderaterna.net/alvendal/?page_id=86 

 

6 Intervju med Kristina Alvendal. 10-12-10, kl. 11.00. 
7 Intervju med Kristina Alvendal. 10-12-10, kl. 11.00. 
8 Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad. (2010). Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm. s.1.  
9 Kristina Alvendals hemsida. 
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Alvendal menar på sin hemsida att i och med att Stockholm nu växer mer än på femtio år 
krävs en ny strategi för stadsbyggandet. Denna strategi innebär att skapa fler miljöer med 
stadsmässig karaktär, både inom och utanför tullarna. Enligt Alvendal är den täta stadens form 
den mest attraktiva och den är också nödvändig för att möta den efterfrågan på bostäder som 
finns i Stockholm. Idag får inte alla plats som skulle vilja bo där och detta, menar hon är 
något som måste åtgärdas.  
 De kvalitéer som nämns är dock inte kopplade till modernismen (cirka 1925- 1975), 
som av Alvendal anses som ett misslyckande inom stadsplaneringen. Promenadstaden är 
enligt henne ett avbräck mot ABC-staden, som under lång tid varit legio. Denna typ av 
planering innebar att perifera områden byggdes som förutsatte bilanvändande för att fungera. 
Sverige var världsledande på denna planeringsform och många tog efter. En förebild var 
Vällingby. Arbetsplatser skiljdes från bostadsområdena och trafikslagen separerades. Denna 
planering har misslyckats och det behövs ett nytt grepp, menar Alvendal. Resultatet har blivit 
områden som är döda och detta leder till otrygghet och segregering. För att råda bot på detta 
problem föreslår hon att fylla i otrygga tomrum och ge hela Stockholm mer 
innerstadskaraktär, där en stadsläkning skapas.10 Staden görs tätare och bidrar till att ta bort 
de ”sår” som Nordin och Alvendal idag anser finns i stadsväven.11

 Den nya stadsplaneringen är tänkt att överbrygga avstånden mellan förorterna som 
byggdes som i ett pärlband, där finns det inte alltid en kontakt mellan stadsdelarna. Någon har 
sagt att Stockholm formats som om det var byggt på skärgårdsöar, även där det är fastland. 
Ibland är det bara tunnelbanestråket under jorden som kopplar samman områden, men nu 
försöker man knyta samman områden även över jord. Nya Årstafältet är ett bra exempel på 
det, denna ska i framtiden knyta samman Östberga med Årsta, samtidigt som man där förädlar 
en stor park. Tanken är att visuellt bygga ihop staden. Om man ställer sig på Skanstullssidan 
är det svårt att tänka sig att ta en promenad till Gullmarsplan. Det är idag bara en 
”trafikapparat med sjöutsikt”. En tanke är också att Götgatan skulle kunna fortsätta över bron 
ända bort till Globen med hus, kontor och verksamheter i bottenvåningarna, Nynäsvägen 
skulle då behöva överdäckas. Det är även viktigt att se till att staden hänger samman över 
vattensnittet, såsom Gullmarsplan till Årstafältet. En annan viktig komponent är att 
husfasaderna ska följa gatan med en blandning av verksamheter. Det ska vara ett avstamp från 
den funktionsindelade staden. Staden ska vara levande, ett bra redan byggt exempel, anser 
Alvendal vara Midsommarkransen, med sitt folkliv, sin handel och innerstadslika 
byggnader.

 Mörka prång ska tas bort, 
såsom de som finns i Gullmarsplans trafikapparat.  

12

 Promenadstaden ska rent konkret bland annat innebära att det finns en möjlighet att 
röra sig en stadsmiljö som är sammanhängande, från till exempel Södermalm till Aspudden, 
Årstafältet och sedan tillbaka via Gullmarsplan.

 

13

                                                 
10 Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm. (2010) . s. 1. 

 Och man ska kunna ta sig runt hela 

11 Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm. (2010) . s. 1. 
12 Intervju med Alvendal. 
13 Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm. 2010. 
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Kungsholmen, det ska inte finnas ogästvänliga och outnyttjad områden som är avbrott i 
staden. 14 En sådan stad skulle vara tryggare, med färre mörka barriärer i form av skogspartier 
och annat. Den skulle också korta transporttiden och skapa förutsättningar för en mer 
utvecklad kollektivtrafik, då mer underlag skulle finnas för resenärer. Bilens roll ska inte styra 
stadsplaneringen, utan istället underordnas stadens villkor, även om den enligt Alvendal även 
fortsatt kan få vara viktig.15

 Promenadstaden ska inte bara finnas i Stockholms innerstad, utan även utanför 
tullarna. Ytterområden ska länkas samman, exempelvis ska Sundbyberg och Rinkeby i 
framtiden växa samman. Det är viktigt att skapa en kontakt mellan stadsdelar som idag inte 
har det. Detta ska ske genom kommunikationer, såsom tvärspårbana mellan stadsdelar, men 
också på vissa ställen stadsgator mellan områden, som exempel kan tas vägen mellan 
Skärholmen och Vårberg, som idag enbart är en transportsträcka. Bebyggelse mellan 
avklippta stadsdelar är viktigt, eftersom människor vill uppleva saker på vägen. En människa 
kan gå nästan hur långt som helst om hon får se saker under tiden, menar Alvendal och detta 
är viktigt att har i åtanke när man planerar staden. Området mellan Gullmarsplan och 
Årstaparken ska också få ett stråk av bebyggelse. Detta är en strategi för att förädla 
grönområden som inte används mycket och då kan istället bebyggelse hjälpa till att befolka 
området. 

 

16

 Förädling av grönområden är ytterligare en strategi, tanken är att samtidigt som man 
bebygger även göra ett grönområde i närheten mer attraktivt, något Alvendal kallar förädling. 
Att bebygga ska således inte handla om att grönområden samtidigt försvinner, utan istället ska 
attraktiva parker i närheten till nya bostadsområden skapas, där det idag är slyområden som 
står outnyttjade och känns otrygga. Strategin är att göra mer park av grönområden. Idag finns 
många platser där folk aktivt väljer att inte vara, en bra strategi är då att tillgängliggöra fler 
områden genom bebyggelse och i samband med det skapa fler parker.  

 

 Bebyggelse ska fortfarande harmonisera med att ingen stockholmare ska ha längre än 
300 meter till en park. Detta är en norm från 70-talet som återkommit i stadsplaneringen.17

 Ny bebyggelse ska enligt Alvendal främst ske i form av lamellhus längs med gatan. 
Punkthus, menar hon tillhör det förgångna. Översiktsplanen behöver därför, menar Alvendal 
kompletteras med ett dokument som anger riktlinjer för bebyggelsen. Detta ska ske genom 

 
Parollen är att för varje ny bostad ska det planteras ett nytt träd. Ett av de attribut som är unika 
för Stockholm är just dess grönområden och därför är det också viktigt att bevara dem, menar 
Alvendal. Vissa områden som inte utnyttjas till rekreationsområden måste också kunna 
bebyggas, ett sådant exempel är längs med Drottningholmsvägen, som varit ett outnyttjat 
slyområde. Alvendal poängterar att nära hälften av markytan idag är offentliga områden i 
Stockholm, i framtiden kanske dessa siffror kommer att vara något lägre, men i gengäld 
kommer de offentliga ytor som finns ha en högre kvalité.  

                                                 
14 Intervju med Alvendal. 
15 Kristina Alvendals hemsida. 
16 Intervju med Alvendal. 
17 Handledning med Sofia Cele. 10-12-20. Kl. 12.30.  
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”Arkitektur Stockholm”. Eftersom det beräknas ske mycket nybyggnation de närmaste femton 
till tjugo åren är det viktigt anser Alvendal, att ta ställning till hur byggnader ska se ut, vilken 
arkitektur som ska anammas, en arkitekturpolicy. Hon poängterar dock att det inte ska vara en 
stilguide, där husens höjd och fasadmaterial ska specificeras, men det ska finnas ett 
förhållningssätt till arkitekturen. Fler arkitekttävlingar ska utlysas och exploatörerna ska jobba 
med arkitektur tidigt i processen. Detta skulle gagna Stockholm och där får man inte glömma 
förorten, som också behöver vackra byggnader, menar hon. 18

 
 

 
3. FRÅN REGULARISM TILL NYURBANISM 
 
Efter att jag nu beskrivit Kristina Alvendals definition av Promenadstaden tänker jag gå 
igenom de stadsplaneringsideal som på olika sätt finns med i och format begreppet 
Promenadstad. Jag börjar med en kortfattad beskrivning av regularismen, som är ett ideal 
Alvendal anammar, för att därefter gå in i modernismbegreppet, dess uppkomst och vad det 
var en reaktion emot. Därefter fördjupar jag mig i kritiken av modernismen och 
nyurbanismens uppkomst som en reaktion mot den. Allt detta för att försöka belysa 
begreppet Promenadstad från så många håll som möjligt och för att förstå varför vi är där 
vi är idag. Slutligen beskriver jag kortfattat normiseringen inom stadsplaneringen och på 
vilket sätt den fortfarande existerar.  
 
3.1 Regularism till modernism 
I och med industrialiseringen i främst Europa och USA på 1700- och 1800-talen skedde en 
stor urbanisering. Det var främst fattiga människor som flyttade in i städerna för att söka 
arbete i de nya industrierna. Vid mitten av 1800-talet hade många städer blivit 
överbefolkade, där de fattiga bodde i slum och trångboddhet. De smala gatorna i dessa 
områden var så trånga att ljus och frisk luft inte nådde ner och saniteten var undermålig. 
Många sjukdomar härjade och barnadödligheten var hög. Ofta bestod boendet av ett rum 
per familj, där en familj kunde innehålla så många som åtta personer. London och Paris var 
två städer som led av dessa problem. I London var dessa problem allra värst, vilket hade 
sin förklaring i stadens storlek som 1885 var 5.6 miljoner människor. 19

 Den moderna västerländska stadsplaneringen har sina rötter i denna utveckling. I 
slutet av 1800- talet började det höjas röster för den sociala misär som fanns hos de fattiga 
industriarbetarna och deras levnadsförhållanden.

 

20 Myndigheter började utveckla en 
hälsolagstiftning som förordade gröna ytor och en planerad stadsutveckling, där 
exempelvis befolkningstätheten mättes och reglerades. 21 Baron Georges-Eugène  

                                                 
18 Intervju med Alvendal. 
19 Hall, Peter Geoffrey (2002). Cities of tomorrow: an intellectual history of urban planning and 
design in the twentieth century. 3. ed. Malden: Blackwell Publishing. s. 14-47. 
20 Hall. s. 14. 
21 Ståhle, Alexander (2008). Compact sprawl: exploring public open space and contradictions in urban 
density. Diss. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan, 2008. s. 15. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Eug%C3%A8ne_Haussmann�
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Haussmann, fransman och pionjär inom modern stadsplanering, reglerade Paris, genom att 
bygga breda boulevarder, planera öppna ytor och öka den maximala byggnadshöjden.22 
Under perioden 1852 och 1870 skedde en radikal ombyggnad av Paris .23 Detta ledde till 
att gröna ytor skapades i stadens centrum och ljus kom ner på de tidigare trånga och mörka 
gatorna. För den urbana utvecklingen var kanske de högre byggnadshöjderna, den 
viktigaste förutsättningen, som ledde till en ökad befolkningstäthet i städerna, som i sin tur 
höjde värdet på mark och hjälpte till att driva på stadsutvecklingen. 24

 Haussmanns regularism innebar en hård reglering i utformningen av det offentliga 
rummet, såsom gator, torg och parker, men med en friare hållning till kvarterens 
arkitektur.

 

25

 Bebyggelsetäthet och ett samtidigt ett skapande av öppna ytor, kan ses som en del 
av modernismens kärna. Andra diskussioner har handlat om en viss restriktion av grönytor, 
för att skapa en större tillgänglighet och minskat beroende av transportmedel, enligt 
Camillo Sitte. En känd stadsplanerare, arkitekt och teoretiker.

 Denna regularism anammades av andra städer bland annat i Sverige med 
Albert Lindhagen, som 1876 introducerade ett system av esplanader och parker, för att råda 
bot på den tidens sociala misär som fanns även i Sverige och samtidigt attrahera till tätare 
bebyggelse. Och metoden för att: ”avlägsna mörker, trängsel, oren luft och onatur” var 
främst att anlägga just parker och planteringar. Park skulle finnas i alla stadens delar och i 
närheten av varje stockholmares bostad.  

26

 Även trädgårdsstaden, var en reaktion mot slumstäderna på slutet av 1800-talet. 
Denna idé, blev startpunkten för ett nytt förortsbyggande och den moderna utglesningen, 
uppkommen som en reaktion mot urbaniseringen och dess konsekvenser. 
Förgrundsgestalten för begreppet var engelsmannen Ebenezer Howard (1850-1928). Han 
skrev boken Garden Cities of Tomorrow 1898, där han lade fram ett förslag på det ideala 
boendet i ljuset av den misär som fanns i de fattiga bostadsområdena i bland annat London, 
där han själv var född. I ett diagram kallat de ”tre magneterna” beskrivs stad och land som 
två olika magneter, med sina fördelar respektive nackdelar och den tredje magneten var- en 
blandning av de båda kallad Stad - Land, som ansågs kombinera det bästa av två världar. I 
Stad - Land erbjöds både arbetsmöjligheter, men också frisk luft och fria ytor. Denna 
idealstad kallade han trädgårdsstaden. Trädgårdsstäderna skulle byggas utanför 
stadsgränsen.

 Detta är också ett av 
argumenten idag i stadsplaneringsdebatten för förtätningsåtgärder. 

27

                                                 
22 Ståhle. 2008. s. 12. 

 Under denna tid utvecklades nya transportteknologier, såsom spårvagnen, 
tåget och motorbussen. Dessa transportmedel gjorde detta förortsbyggande möjligt. 

23 Saalman, Howard (1971). Haussmann: Paris transformed. New York: s. 14. 
24 Ståhle. 2008. s. 13. 
25 Alexander Ståhle, 2008, ”Den hållbara staden är både tät och grön”, Svenska Dagbladet. 2008- 12- 
21.  
26 Selling, Gösta (1970). Esplanadsystemet och Albert Lindhagen: stadsplanering i Stockholm åren 
1857-1887. [Stockholm]: [Stadsarkivet]. s. 10-13. 
27 Ståhle. 2008.s. 13-14. 
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Trädgårdsstaden var funktionsuppdelad i olika zoner med industrizon, boendezon, ett 
jordbruksbälte, en rekreationszon och en zon för handel och civila byggnader.28 29

Howards trädgårdsstad har influerat modern stadsplanering på en rad sätt, hans idéer har 
lett till den moderna stadsplaneringens zonering efter funktioner, decentralisering, gröna 
kilar, fördelen med att ha natur i staden och vikten av hälsosamma urbana miljöer.

  

30

 En annan mycket viktig person var Le Corbusier (1887-1965), fader till den 
modernistiska rörelsen och en förgrundsfigur inom modernistisk stadsplanering. På 1920-
talet ritade han sin vision av en drömstad i ”Den strålande staden”. Den var en utveckling 
av trädgårdsstaden, men var tänkt för en tätare befolkning. Hela staden var tänkt som en 
park med höga skyskrapor. Skyskrapornas funktion var att generera friyta. Cirka 95 % av 
marken skulle bestå av fria ytor. Planen hade en uppdelad spatial struktur med social 
segregation, där individer var indelade efter klass och yrke. I mitten av staden fanns 
skyskrapor med arbetsplatser för eliten och utanför detta fanns bostadsområdena, med två 
olika slags bebyggelse. Den ena typen var sexvåningshus för elitklasserna och den andra 
typen var enklare bostäder för arbetarna. Lägenheterna skulle massproduceras och varje 
lägenhet kallades cell.

  

31 Idéerna fick fotfäste bland planerare och arkitekter. Det som 
fångades upp var stadsförnyelse, genom rivningar, skyskrapor i parkmiljö, trafikseparering 
och lägenhetskomplex i utglesade områden.32

 Den modernistiska rörelsen fick främst fotfäste i förorterna, åtminstone i Europa.
 

33 
I Stockholm kan detta exemplifieras med Stockholms Generalplan från 1952, där en 
strategi lades upp för Stockholm fortsatta tillväxt, genom en serie förorter längs med 
tunnelbanelinjer. Förorterna skulle byggas upp som grannskapsenheter och 
trafiksepareringen introducerades. Det utarbetades också ett exakt program för 
markanvändning, bebyggelsetäthet och öppna ytor planerades in. Punkthusen började 
också användas som vanlig bebyggelseform. I Sverige nådde den modernistiska 
stadsplaneringen sin höjdpunkt med Miljonprogrammet, mellan 1965 och 1975. Zonering 
och trafikseparering var de främsta kännetecknen. 34

 Den modernistiska stadsplaneringen genomgick en förvandling mellan 1930-talen 
och 1970-talen, där byggnaden flyttades längre från gatan och, där grönområden mer och 
mer kom att hamna i periferin av förorterna, vilket skapade en ”ö- bildning”. 

 

35

 I Sverige skulle modernism också kunna diskuteras ur ett annat perspektiv. I 
artikeln Visionerna som gjorde funkisen svensk, skriven av Lars O Ericsson, beskrivs hur 

 

                                                 
28 Larice, Michael & Macdonald, Elizabeth (red.) (2007). The urban design reader. London: 
Routledge. s. 43-44.  
29 Hall. 2002. s. 14-47. 
30 Larice. 2007. s. 44.  
31 Hall. 2002. s. 219-224. 
32 Hall. 2002. s. 66.  
33 Ståhle. 2008. s. 15. 
34 Rådberg, Johan (1988). Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975. Diss. Stockholm: 
Tekn. högsk. s. 316-317. 
35 Ståhle, Alexander (2005). Mer park i tätare stad: teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Licentiatavhandling Stockholm: Tekn. högsk., 2005. s.1.  
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modernismen och främst funktionalismen i Sverige fått ett så starkt fotfäste på grund av 
sina starka ideologiska rötter. Med ideologi menas i detta fall en normativ vision för hur 
samhället bör formas. Det moderna Sverige från 1930- talet och framåt, formades med 
denna ideologi som redskap. En viktig förutsättning var att den politiska makten 
huvudsakligen, mellan 1932 och 1976, var socialdemokratisk. Det rådde en allians mellan 
modernismen och socialdemokratin, vilken kan förklaras med att de socialistiska och 
marxistiska idealen präglade arkitekturen inte bara i Sverige utan ute även ute i Europa.36 I 
Den svenska modernismen vid vägskälet väljer författarna Mattson och Wallerstein att 
fokusera sin analys på den svenska modernismens stora manifest Acceptera (1931), skriven 
av ett antal författare, bland andra arkitekterna Sven Markelius, Uno Åhrén och Gunnar 
Asplund. Anledningen till valet var att detta manifest var djupt influerat av det europeiska 
avantgardets37 diskussion kring arkitektur och stadsplanering. 38

 Det europeiska avantgardet, den svenska vänstern och modernismen delade en 
vision, nämligen att skapa ett socialistiskt samhälle. 

 

39

Ideologiskt, var den svenska modernismen en blandning av bland annat elitism, (mottot att 
ge folk vad de vill ha ansågs leda fel, bättre var att berätta hur folk skulle ha det, eftersom 
det i grunden endast finns ett fåtal som vet vad de vill ha), kollektivism (hyllandet av den 
klasslösa bostaden) och holism (samhällsbygget som helhet sätts i fokus, inte de enskilda 
arkitektoniska objekten). 

 Den svenska modernismen hade 
flera särdrag, enligt Ericsson. En av de viktigaste var att modernismens starka politisering i 
Sverige blev en viktig hörnsten i den fortsatta utvecklingen, till skillnad från i Västeuropa, 
där politiseringen av den enbart blev ett kortare experiment. Politiseringen skedde genom 
att man ville omforma samhällskroppen från individualism till kollektivism och från 
borgerlighet till socialism. Och det som gjorde den svenska modernismen/ funktionalismen 
så stark var att dess socialistiska ideal som jämlikhet, klasslöshet, gemensamt formspråk, 
en kollektivt baserad jag känsla och ett bejakande av utbytbarhet och lika boende för alla, 
ingick en ohelig allians med näringslivet och dess krav på standardisering och 
rationalisering i byggprocessen.  

 Dagens nyfunkis eller neomodernism, skulle kunna sägas vara kopierad och fejkad 
modernism. Exempel är stora byggnadskomplex i stål, glas och betong som byggs även 
idag, exempelvis Stockholm Waterfront - intill Stadshuset i Stockholm. Modernismen hade 
en social vision, men vilken ideologi ligger bakom dagens stadsplanering? Stadsbyggandet 
har sedan 1930-talet professionaliserats och blivit en tjänstemannaprodukt, men de sociala 

                                                 
36 Lars O Ericsson, ”Visionerna som gjorde funkisen svensk”, Svenska Dagbladet,  
10- 01-26.  
37 Definition hämtad från Nationalencyklopedins hemsida 10-12-30:  
Avantgarde, inom konst, litteratur, musik, film och andra kulturområden en kollektiv benämning på 
nyskapande, ofta experimentella konstnärer, författare etc. 
38 Mattsson, Helena & Wallenstein, Sven-Olov (2009). 1930/1931: den svenska modernismen vid 
vägskälet = Swedish modernism at the crossroads = der schwedische Modernismus am Scheideweg. 
Stockholm: Axl Books. s. 15. 
39 Ericsson, 2010. 
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visionerna har försvunnit. Experter talar om ekonomi, förtätning och hållbarhet, utan att 
behöva redovisa den ideologi eller politik som ligger till grund för stadsplanerandet. 
Byggandet fortsätter enligt en fryst modernistisk ideologi, som den medvetet eller 
omedvetet förkroppsligar, menar Ericsson. 40

 
   

3.2 Kritik av modernismen  
När Kristina Alvendal diskuterar Promenadstaden som begrepp säger hon att det ska vara 
ett avbräck mot modern stadsplanering. För att förtydliga vad hon menar med detta tänker 
jag nedan belysa det genom att först kortfattat beskriva kritiken av den modernistiska 
planeringen genom att beskriva Jane Jacobs teorier i boken ”The Death and Life of Great 
American Cities”, publicerad 1962. Jane Jacobs (1916-2006) var stadsplaneringskritiker 
och författare och skrev en rad böcker på området stadsplanering. Hon kom att bli en av 
föregångarna till nyurbanismen och var en stark kritiker av 50- och 60- talens 
modernistiska stadsplanering i USA. Hennes kanske mest kända och inflytelserika bok 
heter i svensk utgåva Den amerikanska storstadens liv och förfall. I boken attackerar hon 
den då rådande modernistiska stadsplaneringen och introducerar också ett alternativ till det 
modernistiska planeringsidealet, som senare har kommit att kalla nyurbanism. Här nedan 
beskriver jag först hennes kritik av modernismen och kommer i nästa del mer in på vad 
nyurbanismen innebär.41

 Många områden byggda med de modernistiska stadsplaneringsidealen förföll på 
många håll i USA på 60-talet och Jacobs uppmärksammade detta. Varför fungerade inte 
dessa områden? Man hade planerat med grönska, ljus och trafikseparering som var de då 
rådande idealen. Ändå blev många områden kraftigt förslummade. Enligt Jacobs var 
anledningen till detta att stadsplanering sågs som ett experiment, men att få lärdomar drogs 
av misstagen som gjordes. Arkitekterna var för intresserade av hur det borde vara och för 
lite av hur det verkligen blev. Principerna för stadsplanering hämtades inte från fungerande 
städer, utan från förorts- och bybebyggelse. För att skapa goda stadsmiljöer, menade 
Jacobs måste man förstå storstadens behov. 

  

42

 Jacobs kritiserar två viktiga förgrundsfigurer i den modernistiska planeringen – 
Ebenezer Howard och Le Corbusier. Howard, menar Jacobs har bidragit till en 
stadsförstörelse i den meningen att han bidragit till funktionsindelning i stadsplaneringen. 
Tillgången till hälsosamma bostäder var högsta prioritet, allt annat kom i andra hand. Den 
fysiska miljön planerades som den i förorten och det sociala livet skulle fungera som i en 
småstad. Han var inte intresserad av mångfalden som ett rikt stadsliv ger. Nästan all 
modern stadsplanering är också utvecklad ur hans idéer, menar Jacobs. 

 

43

 Le Corbusier var också en viktig person i skapandet av den modernistiska 
planeringen och han hade den mest dramatiska planeringsteorin. Han skapade, enligt 

 

                                                 
40 Ericsson, 2010. 
41 Jacobs, Jane (2005). Den amerikanska storstadens liv och förfall. Göteborg: Daidalos. Inledning av 
Mats Franzen. s. 25-28.  
42 Jacobs. 2005. s. 25-28. 
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Jacobs inte bara en fysisk, utan också en social miljö med maximal frihet, där människor 
inte skulle behöva mötas. Detta ansåg dock Jacobs, inte bara var frihet av godo, utan denna 
frihet innebar också en frihet från ansvar mot sina medmänniskor. Trafiksepareringen är 
också tagen från hans teorier, menar Jacobs och fick stor genomslagskraft på 50- 60- och 
70-talen. Människorna skulle promenera i parken, medan trafiken skulle hålla till på 
gatorna.  Antalet gator skulle vara lågt för att undvika farliga korsningar för trafiken och 
tunnlar skulle finnas för varutrafik och transporter.44

  
  

3.3 Jane Jacobs och nyurbanismen 
Jane Jacobs tar upp en rad grundförutsättningar för en fungerande stad, som kan sägas vara 
grundförutsättningar för en nyurbanism. En av dessa grundförutsättningar är gatans viktiga 
funktion. En gata är en viktig del av stadslivet och för att fungera måste den vara trygg och 
det trots främlingars närvaro. För att detta ska fungera måste en gata ha ögon, detta 
fungerar om byggnaderna är vända utåt gatan och gatan får således inte vara blind.  
 En annan viktig faktor är att gatan måste användas kontinuerligt, eftersom ett 
gatuliv lockar människor i husen att titta ut och omedvetet övervaka gatan. För att en sådan 
övervakning ska ske måste det finnas ett stort utbud av butiker och verksamheter som är 
öppna även på natten. Dessa målpunkter fungerar även positivt för de gator som inte själva 
innehar sådana verksamheter, eftersom människor då passerar dessa gator. För att detta ska 
fungera måste serviceställena ligga tätt i staden. Den mest välfungerande övervakningen är 
således inte den från polisen, utan den från de som själva bor i området. Polisövervakning 
blir ett nödvändigt ont när den naturliga övervakningen inte fungerar, som i ett område 
med stor in och utflyttning i exempelvis hyreshusområden. 45

 Trygghet skapas också genom att distinktionen är klar mellan privata och offentliga 
ytor, i ett område med mycket grönytor mellan husen, suddas gränserna mellan privat och 
offentligt ut och gör att det skapas en osäkerhet i vem som äger dessa områden och således 
blir det osäkert vem som ska övervaka dem. Att glesa ut en stad gör inte staden tryggare, 
tvärtom menar Jacobs, den leder ofta till ökad brottslighet, eftersom utglesade områden har 
färre ögon och är mindre befolkad.  

 

 En annan viktig grundförutsättning i en fungerande stad är parken, menar Jacobs. 
Många parker står oanvända och blir farliga element i staden. För att en park sak fungera 
krävs att de omgivande husen har blandade användningsområden. Detta leder till att parken 
används av olika människor, vid olika tider på dygnet. En park fungerar bäst om den blir 
en brännpunkt där arbetsplatser, bostäder, kultur och handel möts. Parken ska inte vara ett 
hinder, utan fungera som ett sätt att knyta ihop dessa funktioner och skapa en mötesplats.  
En fungerande park har människor som kommer och går i parken under hela dagen. Allt 
ifrån morgonmotionärer, till människor på väg till jobbet, till de som tar lunch, människor 
som ska göra ärenden i närheten, hemmavarande pappor och mammor med småbarn som 
går till parken, ungdomar som träffas efter skolan och så vidare. En problempark ligger å 

                                                 
44 Jacobs. 2005. s. 41-45. 
45 Jacobs. 2005. s. 51-66. 
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andra sidan där människor inte har vägarna förbi, som en butik med ett dåligt affärsläge, 
men en sådan park kan också göras attraktiv om den erbjuder något speciellt, såsom en 
skridskobana eller idrottsplats.  
Jacobs tar upp fyra villkor som måste vara uppfyllda för en mångfald. Den första 
förutsättningen för mångfald är att en stadsdel måste fylla mer än en primär funktion, helst 
fler än två, dessa olika funktioner medför att människor rör sig vid olika tider på dygnet på 
platsen och som också kan använda serviceutbudet gemensamt. Primära funktioner är 
kontor, fabriker och bostäder, men även vissa platser för underhållning, utbildning och 
rekreation är primära funktioner. Om exempelvis en stadsdel enbart består av kontor, 
kommer den affärsverksamhet som finns där enbart ha kunder under vissa tider, vilket är 
ett dåligt utnyttjande av resurser och ger låg ekonomisk bärighet. Effekten blir döda 
områden, där få företag vill etablera sig. Har stadsdelen istället en blandad funktion, med 
åtminstone två primärfunktioner som bostäder och kontor, kan området befolkas olika tider 
på dygnet, vilket gör det mer ekonomiskt fördelaktigt att etablera företag där. Då kan också 
en sekundär mångfald skapas, det vill säga en mångfald av verksamheter växer fram på 
grund av närvaron av primära funktioner. 46

 Den andra förutsättningen för mångfald är att kvarteren ska vara små. Långa 
kvarter gör att de gående har få alternativa vägar att välja, vilket gör att de fastnar i ett visst 
rörelsemönster. Korta kvarter å andra sidan maximerar antalet korsande rörelser, vilket 
leder till att fler vägar korsas och sammanfaller. Detta har också ett kommersiellt syfte, 
eftersom det bidrar till fler bra butikslägen, vilket i sin tur leder till ökad tillgänglighet till 
förmån för kunderna. 

 

47

 Den tredje förutsättningen för mångfald är att stadsdelen ska innehålla fastigheter 
av olika ålder, eftersom många verksamheter inte klarar de nya fastigheternas höga 
hyresnivåer. Om en stadsdel enbart innehåller nya hus blir effekten att väletablerade kedjor 
kan slå sig ned, men inte mindre, experimenterande och nya företag. Affärskedjor, banker 
och restaurangkedjor brukar finnas i nya byggnader, medan kvarterskrogar, antikhandlar 
och kiosker oftast finns i äldre hus. Det är också ofta sådana verksamheter som bidrar till 
trygghet och folklivet på gatorna, som är i behov av en låg hyra för att kunna starta sin 
verksamhet. 

 

 Stora nybyggda områden, menar hon således, är inte lämpade för en kulturell, 
befolkningsmässig eller ekonomisk mångfald. Storstäder behöver äldre byggnader för att 
ge möjlighet för en blandning av primära funktioner och också för att skapa en sekundär 
mångfald, av specialiserade butiker och företag. 48

 Den fjärde förutsättningen är en hög koncentration av människor i en stadsdel och 
för detta krävs en hög täthet i bebyggelsen. En hög bostadstäthet är viktig för att underlätta 
mångfald, men bostadstätheten kan variera från stadsdel till stadsdel och är inget givet tal. I 
vissa fall kan låg bostadstäthet vara att föredra, såsom i ett villaområde. Problematiska är 

 

                                                 
46 Jacobs. 2005. s. 113- 121. 
47 Jacobs. 2005. s. 205-213. 
48 Jacobs. 2005. s. 215-227. 
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dock de områden som ligger mitt emellan villatäthet och storstadstäthet, dessa är ofta 
områden med förortskaraktär.  
Det viktigaste är att bostadstätheten är så hög att den leder till ett rikt stadsliv och ju fler 
varianter av bostäder desto bättre. Det kan vara alltifrån enfamiljshus till höghus. Täthet 
och trängsel är också viktiga ur ett ekonomiskt perspektiv och anhopningen av människor 
utgör de mest effektiva enheterna av producenter och konsumenter. En stor befolkning i ett 
område leder till ett ökat underlag av kunder och fler företag vill således etablera sig. 
 Nyurbanisterna har inspirerats främst av just Jane Jacobs tankar och publikationer 
om stadsplanering.49

Det finns olika falanger inom nyurbanismen, där CNU ofta har en nostalgisk framtoning 
och ibland kritiseras för att skapa fortsatt utglesning, eftersom de förespråkar bebyggelse 
på ny mark och med relativt sätt låg bebyggelsetäthet.

 Rörelsen dök upp i början av 1980-talet, som ett sätt för arkitekter 
och stadsplanerare att återskapa vad som ansågs vara de bästa kvalitéerna med traditionella 
kvarter- d.v.s. sammanhängande rutnätssyslem av gator, fasader och entréer vända mot 
gatan, lokal handel i bottenvåningarna, fönster vända utåt gatan och stadsdelsparker. 
Initialt kallades rörelsen ”traditionell grannskapsdesign”, men fick sitt nuvarande namn - 
nyurbanism 1993 och organiserade sig själv som Kongressen för nyurbanism (Congress for 
the New Urbanism, eller CNU)- rörelsen kommer från USA. De gav ut en skrift 1996 med 
26 principer för nyurbanismen kallad Charter of the New Urbanism.  

50 I den meningen skulle den kunna 
sägas vara mindre urban, än de tankar som är mer kopplade till Jacobs teorier. Här skulle 
den globala nyurbanistiska rörelsen Sustainable Urbanism kunna tas som exempel. 51 De är 
emot fortsatt utglesning och för ett bättre utnyttjande av den mark som redan används, en 
bättre koordination av transportsystemet och återupptagandet av urbana ekosystem. 52

 Nyurbanismen kritiseras i Sverige av vänsterblocket, eftersom den är ett avbräck 
från den modernistiska stadsplaneringen, som har djupa socialdemokratiska rötter. Kritiken 
kommer av att nyurbanism är till sin karaktär liberal, även om den snarare är socialliberal, 
då den talar om ett organiserat och planerat förhållningssätt till stadsplaneringen och inte 
en ickeplanering, där marknaden helt får styra.

  

53

  
  

3.4 Normiseringen inom stadsplaneringen 
Enligt Sara Westin finns det och har funnits normiserande och moraliserande tendenser 
inom stadsplaneringen. 54

                                                 
49 Ståhle (2008). s. 15. 

 Funktionalisterna, eller modernisterna nämner hon, uttryckte 
tydligt att deras, det vill säga experternas syn på stadsbyggandet bör följas och inga andras. 
Motstånd som kunde uppkomma viftades bort och hänvisades till att de inte förstod sitt 

50 Larice. 2007. s. 308. 
51 Mailintervju med Alexander Ståhle. 11-01-02, kl. 08.51. 
52 Wheeler, Stephen Maxwell & Beatley, Timothy (red.) (2009). The sustainable urban development 
reader. 2. ed. London: Routledge. s. 1.  
53 Mailintervju med Alexander Ståhle. 2011- 01- 02. Kl. 13.40. 
54 Westin, Sara (2010). Planerat, alltför planerat : En perspektivistisk studie i stadsplaneringens 
paradoxer /. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2010. s. 148- 158. 
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eget bästa. I skriften Acceptera bemöter de och slår ned på den vanligt förekommande 
kritiken mot det nya stadsplaneringsidealet. En vanligt förekommande invändning var att 
de boende värderade trivsamheten och skönhet efter egen smak högre än hygien och 
bekvämlighet. Detta bemöttes med att det tyvärr var nödvändigt och det poängterades 
också att trevnad först och främst är beroende av just utrymme.  Det ökade ytbehovet, 
frågar Westin sig, vems var då det? Och i skriften Ökade ytbehov i stadsbygden (1965) 
beskrivs stadsinvånarnas krav på stora ytor, trots att de snarare tycks ha varit 
funktionalisternas krav. Och, enligt Westin lever fortfarande denna föreställning kvar.  
 Hon tar upp exemplet Hammarby Sjöstad och påpekar att projektet fortsätter i 
samma anda av planering som dominerat under 1900-talet, där planerare och politiker 
konstruerar planer efter vad de anser vara ett bra sätt att leva. God livskvalitet, till exempel 
anses som viktig i planeringen. Stadsplaneringen uppvisar således än idag utopiska och 
puritanska uppfattningar om hur människor bör spendera sin fria tid. Planchef Torsten 
Malmberg till exempel, har i en intervju med Westin sagt att Stockholm är unikt i Europa i 
det att staden har en starkt styrande roll i stadsplaneringen. Planeringen har, enligt Westin 
en tendens till moralism, där stadsrummet detaljstyrs av experterna utifrån vilka aktiviteter 
och livsstilar som anses ska ske och finnas och även var och när. Westin stödjer sig på Lars 
Marcus tes att arkitektur och planering har mycket lite med urbanitet att göra.55 Idag säger 
sig planerarna ta avstånd från funktionsseparering, men sättet att tänka kring planering är 
detsamma, trots att målet idag sägs vara urbanitet, menar Westin. Bara för att man säger 
sig ta avstånd från något innebär det inte att man ännu lyckats ta sig ur det tänkandet.56

 
 

 
4. INVENTERING AV PROMENADSTADEN I PRAKTIKEN 
 
Jag tänker här nedan gå igenom de delar av Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm, 
som jag anser vara relevanta för en förståelse av om Promenadstaden realiseras eller inte. I 
denna analys tar jag också in mina intervjuer för att belysa olika delar av översiktsplanen 
och hur tjänstemän och politiker ser på begreppet. Därefter går jag in på tre detaljplaner 
och deras koppling till Promenadstadsbegreppet.  
 
4.1 Analys av Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm  
Den nya översiktsplanen Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm antogs av 
kommunfullmäktige den 15 mars 2010. Det är elva år sedan den förra översiktsplanen 
antogs för Stockholm. Den hette Översiktsplan 1999 Stockholm.  
Ett mål med den nya översiktsplanen har varit att göra om den från att ha varit mark och 
vattenanvändningsplaner i översiktsplanen för 1990 och 1999 till att bli ett 
strategidokument, som spänner över flera områden. Den ska förutom markanvändningen 

                                                 
55 Marcus, Lars (2000). Architectural knowledge and urban form: the functional performance of 
architectural urbanity. Diss. Stockholm : Tekn. högskolan 
56 Westin. 2001. s. 148-158. 
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även ta upp exempelvis det sociala och ekonomiska perspektivet. En annan tanke med den 
nya översiktsplanen är att den ska revideras oftare. Den tidigare översiktsplanen antogs 
som sagt för elva år sedan och Niklas Svensson, stadsbyggnadsstrateg på 
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm och tidigare projektledare för översiktsplanen 
Promenadstaden, menar att det finns anledning att revidera den oftare. Helst skulle den 
revideras vart fjärde år i samband med val, dels för att värdera om stadsbyggandet är på 
väg och rätt håll och dels för att uppdatera den, för att hänga med i tidsandan på ett 
tydligare sätt. 57

 I den förra översiktsplanen var strategin att bygga staden inåt. Detta har lett till att 
marken utnyttjas mer effektivt, men samtidigt menar man att det behövs en uppdatering av 
sättet man bygger inåt, med en mer nyanserad bild av stadens grönområden. Med detta 
åsyftas Stockholms gluggutredning, som innebar att man tittade på Stockholm från ovan 
och såg ut luckor i bebyggelsen, där beslut togs att bygga. I och med att konkurrensen om 
marken ökar, ska bebyggelsen koncentreras till platser som översiktsplanen pekar ut, detta 
för att det ska bli hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

 Den tidigare översiktsplanen - Översiktsplan 1999 reviderades 2006, men 
ansågs då fortfarande i huvudsak vara aktuell. 

 Blandningen av funktioner på en begränsad yta anses också vara en grundläggande 
kvalité i en växande storstad. En viktig slutsats har också blivit att satsningar på enskilda 
stadsdelar inte räcker för att skapa stabila förbättringar (såsom upprustning av 
miljonprogrammet), utan det krävs även ett utvecklingsarbete med fokus på hur stadens 
delar förhåller sig till varandra. 58

 Stockholms stad har flera fokusområden för Stockholms fortsatta utveckling, där jag tar 
upp de som är relevanta för min analys. Det första fokusområdet kallas En socialt 
sammanhållen och levande stad. Där framhålls att: ”Stockholm har högt ställda mål för att 
vara en socialt sammanhållen stad med en levande, tillgänglig och attraktiv stadsmiljö för alla 
stockholmare.” För detta ändamål krävs att det sociala perspektivet stärks i planeringen 
genom en dialog med olika grupper i samhället för att få en ökad kunskap om behoven som 
finns. 

 

59

 Här finns tydliga kopplingar till Jane Jacobs levande stad, där en attraktiv stadsmiljö 
anses viktig, med mycket folk i rörelse, handel och en blandning av olika slags bebyggelse 
och verksamheter. Detta är saker man tar upp lite grundligare senare i översiktsplanen, som vi 
ska titta på det lite närmare.  

 

 Trygghet är här en aspekt som tas upp. För att skapa en mer levande stad och på så vis 
tryggare stadsmiljö föreslås skapandet av befolkade offentliga stråk och miljöer. En annan 
strategi är levande bottenvåningar, som ger en upplevelse av trygghet. Stockholm stad menar 
också att det finns bristfälliga samband mellan ytterområdena, på grund av bristande 
tvärförbindelser och barriärer såsom vägar och otrygga områden, därför behövs fler 
gemensamma mötesplatser i staden anser man där man främst syftar på 

                                                 
57 Intervju med Niklas Svensson. Stadsbyggnadskontoret, Stockholm. 10-11-29. Kl. 15.30.  
58 Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm. 2010. s. 5. 
59 Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm. 2010. s. 16. 
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kollektivtrafikknytpunkter. Stadens bilanpassade planering vill Stockholms stad också råda 
bot på, eftersom detta drabbar personer utan tillgång till bil, främst ungdomar och kvinnor. 60 
Att skapa befolkade stråk verkar ligga i tiden61

 I fokusområde fyra- Idrott rekreation och attraktiva grönområden beskrivs hur 
kommunen utarbetat ett parkprogram som innebär en satsning på parker och grönområden i 
samband med en fortsatt förtätning av Stockholm. Stadsmiljön ska göras bättre samtidigt som 
grönytorna i vissa fall minskar. Detta är vad Kristina Alvendal kallar förädling. De offentliga 
miljöerna ska således ha en hög kvalité, som attraherar befolkningen att vistas där.  
Parkprogrammet har bidragit till att öka kunskapen om hur stockholmarna värderar och 
använder parker och grönområden, framförallt via Stockholms sociotopkarta. Fokus har lagts 
på de olika kvalitéer som finns i olika grönområden i staden. En viktig del i detta är att skapa 
ökad trygghet i parker och grönområden, till exempel genom att skapa aktivitetsstråk, god 
belysning, tydliga entréer och även bättre överblickbarhet. Den ekologiska infrastrukturen 
med spridningszoner och buffertzoner ska också värnas.

 och många svenska städer idag planerar på 
detta sätt, man kan dock diskutera huruvida det skapar trygghet på gatorna omkring stråken, 
då det kan finnas risk för att stråken drar till handel, medan gatorna omkring inte får behålla 
sin, detta kan kanske innebära att man som gående ändå måste välja att gå på vissa gator och 
undvika andra, vilket är precis det som man vill motverka. Levande bottenvåningar anses 
således trygghetsskapande, men detta beror ju också av vilka tider på dygnet dessa 
verksamheter har öppet. Detta skulle kunna ses som en del av Jacobs teorier om den levande 
staden, men att det skapas liv per automatik för att man skapar lokalytor i bottenvåningarna är 
inte riktigt fallet.  

62

 I fokusområde fem - Ett modernt transportsystem och hållbart resande förklaras hur en 
tät stad uppmuntrar till gång och cykeltrafik och även främjar en fungerande kollektivtrafik. 
De resurseffektiva transportmedlen ska prioriteras och alternativ till bilresande ska finnas. 
Bland annat finns det styrmedel för att minska biltrafiken och öka kollektivtrafiken istället, 
som exempel nämns trängselskatten och minskat antal parkeringsplatser. Tanken är att ännu 
fler i framtiden ska välja kollektivtrafiken, genom att ytterligare förbättra den med en 
omfattande utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken. Det poängteras också att redan i 
ett tidigt skede i samband med ny bebyggelse måste kollektivtrafiken planeras in. Planeringen 
ska också inriktas på en ökad rörlighet för gående och cyklister när trafik- och gatumiljön 
utformas.

  

63

                                                 
60 Promenadstaden. s. 16-17. 

 Föresatserna är goda och utbyggnaden av kollektivtrafiken verkar vara väl 
genomtänkt. Däremot står det mycket kortfattat om gående och cyklister, men framförallt står 
det mycket kortfattat om gående, speciellt i relation till översiktsplanens namn, 
Promenadstaden. Strategier för gående och cyklister verkar inte vara lika utarbetade, som 
satsningen på kollektivtrafik. I min intervju med Kristina Alvendal, poängterade dock att 
visionen om Promenadstaden har sin utgångspunkt i att gående och cyklister ska få större 

61 Intervju med Trafikverket i Halmstad 2010-09-29. Kl. 13.30.  
62 Promenadstaden. s. 18-19. 
63 Promenadstaden. s. 20-21. 
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utrymme och prioriteras, eftersom detta är det mest hållbara sättet att transportera sig, men det 
är också viktigt för att det idag finns många platser där trafikapparaten skapat stora barriärer 
för speciellt gående. Dessa samband ska förbättras, menar hon med exempelvis 
överdäckningar.64

 I fokusområde sex- Bostadsförsörjning i en växande stad, står det att kommunen ska 
planera för alla gruppers bostadsbehov och det finns ett samarbete i Stockholms kommun för 
utbyggandet av särskilda boendeformer, såsom bostäder för äldre, studenter, 
funktionshindrade eller ungdomar, kallade kategoribostäder. Kommunen ska också skapa 
förutsättningar för blandade och levande områden med såväl bostäder, arbetsplatser och 
lokaler för offentlig och kommersiell service. Något annat som anses vara angeläget är att öka 
tryggheten i staden, där man hoppas få bättre kunskap genom Järvalyftets olika satsningar på 
trygghet.

 Frågan är då varför detta inte tydligare kommer fram i översiktsplanen. 

65 Dessa trygghetssatsningar innebär bland annat bättre belysning, bostäder för 
utsatta kvinnor, en störningsjour, frivillig verksamhet i form av nattvandringar, lokala 
poliskontor och installering av säkerhetsboxar i lägenheterna. Kommunen anser det också 
angeläget med ett variationsrikt utbud, som innebär att bygga skilda typer av upplåtelseformer 
och bostadstyper i områden som nu har få. 66

 I tredje kapitlet presenteras fyra strategier som tillsammans har målsättningen att skapa 
en tätare stad och mer sammanhängande stad. Strategierna innebär att centrala Stockholm ska 
fortsätta utvecklas. Det ska ske en satsning på förtätning i vissa tyngdpunkter i ytterområdena 
som pekas ut, stadens delar ska också kopplas samman och en strategi läggs fram för att 
utveckla en mer levande stad.    

 Kategoribostäder är intressanta i den meningen 
att man vill skapa olika slags boenden för vissa utpekade grupper, såsom studenter och äldre, 
detta skulle ju i sig kunna ses som en funktionalistisk planering inom bostadsområdet. Även 
om det samtidigt ska finnas plats för både service, arbetsplatser och boende så ska vissa 
grupper bo i vissa anvisade byggnader.  

 Förebilden är innerstadens stadsmiljö med en mångfald av bostäder, arbetsplatser och 
service. Det poängteras också att Stockholm är glest bebyggt i jämförelse med andra 
storstäder och det finns således, menar kommunen, en stor förtätningspotential i stora delar av 
Stockholm. Denna ökade täthet kan också bidra till en mer levande stad, som är i enlighet 
med visionen om en stad i världsklass. Det poängteras att det främst är i de centrala delarna av 
Stockholm som det finns en funktionsblandning av bostäder och arbetsplatser. På många 
andra håll i staden däremot domineras bebyggelsen av bostäder, alternativt renodlade 
verksamhetsområden. Målet om en blandad stad är således långt ifrån tillgodosett, enligt 
kommunen. 67

 Den första strategin är Fortsätt förstärka centrala Stockholm. Viktigt är menar man här 
att koppla samman innerstaden med närliggande stadsdelar i ytterstaden. Det övergripande 

 Här visar man således att man vill komma ifrån byggandet av sovstäder och 
istället skapa blandade miljöer även utanför innerstaden.  

                                                 
64 Intervju med Alvendal. 
65 Promenadstaden. s. 22-23. 
66 Stockholm stad. (2009). 100 punkter för ett bättre Järva!  
67 Promenadstaden. s. 31-33. 
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målet är att en tätare, mer sammanhållen och levande stadsmiljö med en större bredd på 
bostadstyper, verksamheter, service, kultur och upplevelser. Fortsatt stadsutveckling ska ske i 
centrala Stockholm eftersom den har betydelse för regionens konkurrenskraft.68

Den andra strategin är - Satsa på attraktiva tyngdpunkter. Stockholm är idag, anser 
kommunen en enkärnig stad och detta behöver rådas bot på. Det poängteras att starka centra 
skapades i ytterstaden under efterkrigstiden, men där man inte lyckades skapa en blandning av 
bostäder, arbetsplatser och centrumfunktioner som det var tänkt. För att Stockholm ska bli en 
stad i världsklass anser Stockholms kommun således att stadens delar måste få en bättre 
balans, det krävs mer stöd i utvecklingen av ytterstadens stadsdelar, för att skapa en 
fungerande och levande flerkärnighet.  

 Man skulle 
tolka detta som att den otroligt starka kommersiella potentialen gör det svårt att motstå även 
fortsatt exploatering av Stockholms innerstad, även om förorterna kanske har ett större behov 
av det.  

Denna utveckling ska göras i vad man kallar tyngdpunkter i ytterstaden. De som pekats ut 
med utvecklingspotential har det gemensamt att de utgör knutpunkter i kollektivtrafiken. 
Citybanan kommer också, anser kommunen, skapa en möjlighet att tillvarata ytterstadens 
potential. En annan strategi som anses viktig här är att koppla samman tyngdpunkterna som så 
småningom ska bli ett sammanhängande nätverk. Tvärgående spårtrafik i västerort och 
söderort kommer att bidra till denna sammankoppling. Detta, anser kommunen kommer leda 
till en ökad attraktivitet för dessa tyngdpunkter och således leda till ett ökat intresse för 
bostadsbyggande och andra slags etableringar här.69

I min intervju med Susanne Lindh visade det sig att Stadsbyggnadskontoret i 
Stockholm har för avsikt att ta på sig en vägledande roll, för att få med privata byggherrar. 
Idag är det svårt att få dem att bygga i förorterna. Men om det från statligt initiativ startar 
byggprojekt, exempelvis genom Familjebostäder, kan andra följa efter såsom Atrium 
Ljungberg som bygger köpcentra och då följer de privata byggherrarna också efter om de ser 
att det kan bli ekonomiskt intressant. 

 Detta angreppsätt skiljer sig inte mycket 
från Ebenezer Howards trädgårdsstad, där olika trädgårdstäder lades bredvid varandra och där 
sammanlänkningen skedde främst med tåg. Frågan man kanske kan ställa sig är om det inte 
finns bättre strategier för att länka samman förorterna än genom just kollektivtrafik.  

70

 Satsningen på tyngdpunkter innebär att dessa stadsdelar ska utredas för en mer 
omfattande förtätning. Det övergripande målet är att skapa täta stadsmiljöer med en blandning 
av parker, verksamheter och service. Bebyggelsen som läggs till ska ge tyngdpunkterna en 
tätare stadskaraktär med en varierad utformning.

  

71 Att bygga vidare på dessa områden anser 
jag på sätt och vis förstärker det modernistiska temat i planeringen, det som man i 
översiktsplanen säger att man vill komma ifrån. Jag fick också bekräftat i min intervju med 
Niklas Svensson att förtätningen av tyngdpunkter, är en slags uppdatering av ABC- staden, 72

                                                 
68 Promenadstaden. s. 34-36. 

 

69 Promenadstaden. s. 37-39. 
70 Intervju med Susanne Lindh, 2010-12-16. Kl. 10.00.  
71 Promenadstaden. s. 37-40. 
72 Stockholmkällans hemsida. Hämtat den 5 januari 2011, rubrik ABC-staden:  



 23 

enligt Svensson kallat ABC 2.0.  Tanken är att återuppliva dessa områden, men med de krav 
som finns idag. Det är ett försök att faktiskt genomdriva ursprungsidén där tanken var att man 
skulle bo, arbetar och ha tillgång till kommersiell service i sitt bostadsområde. 

Den tredje strategin är att – Koppla samman stadens delar. Denna strategi syftar till att 
få en mer sammanhållen stad. Idag är många områden i Stockholm inte integrerade med 
varandra, utan resor från många stadsdelar går enbart in till centrala Stockholm. Det behövs 
således en långsiktig strategi för att koppla samman Stockholm och på så sätt skapa en mer 
integrerad stadsmiljö. Strategin bygger till stor del på att förstärka infrastrukturen. I samband 
med detta ska det också ske ny sammanhängande bebyggelse i strategiska lägen och i stråk på 
vissa ställen.  
De viktigaste projekten för att förbättra kollektivtrafiken är Citybanan och Mälarbanan. 
Förbifart Stockholm är en annan strategi för att knyta samman norra och södra regionen. 
Tunnelbanan ska också byggas ut med en ny gren mot Nacka och en förlängning av gröna 
linjen mellan Odenplan och Karolinska. T-centralen ska också avlastas med spårvagnstrafik. 
Busslinje 4 ska omvandlas till spårvagn.  

För att en hållbar tillväxt i Stockholm ska nås anses det viktigt att koppla samman 
ytterstadens tyngdpunkter. Tvärbanan anses vara ett lyckat exempel som också hjälpt till att 
skapa stadsmässiga samband. Hur dessa samband ska åstadkommas är genom förlängningar 
av tunnelbanan mellan Akalla- Barkaby och mellan Hagsätra – Älvsjö. Genom spårvägar 
kallade Tvärbana Norr och Spårväg Syd. I centrala och östra söderort har inget 
ställningstagande gjorts till vilken slags kollektivtrafik som ska förekomma.  

Andra slags kopplingar som diskuteras är stråkbebyggelse, denna skulle bidra, både 
till en mer mångsidig miljö där det är lockande att promenera och cykla, men också för att ge 
förutsättningar för en kapacitetsstark kollektivtrafik. I vissa fall kan det handla om att skapa 
stråk av överdimensionerade vägar, där de omvandlas till stadslika huvudgator med 
bebyggelse, ett sådant exempel är Lövstavägen. Men i andra fall handlar det om att minska 
barriärer och ge möjlighet att ta sig över vägar och spår. I vissa fall handlar det om 
överdäckningar och i samband med detta ny bebyggelse. Två sådana ska göras av E18 i 
Rinkeby och Tensta.  

Att stråk anses vara en lösning på vissa ställen, innebär att mycket lite av 
grönområdena används och jag tror att det ur ett mänskligt och socialt perspektiv kanske 
skulle vara mer fördelaktigt att bebygga mer än bara i stråk mellan bostadsområden för att 
skapa mindre fysiska avstånd mellan dem. Men detta är ingen strategi från 
Stadsbyggnadskontorets sida. De gröna kilarna och andra grönområden mellan stadsdelar 
anses som en viktig del i Stockholms attraktivitet och det anses viktigt att prioritera djur och 
växtlivet.73

                                                                                                                                                         
 http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=4&infoorder=48&alt=23 

 Men det finns inom Stadsbyggnadskontoret olika åsikter om detta. Till exempel 
Niklas Svensson anser att ingenting är heligt, inte ens grönkilarna och det måste finnas 
möjlighet att diskutera även kring dessa. Den bebyggelse mellan stadsdelar som ändå föreslås 

73 Intervju med Christina Leifman. 10-11-29. Kl. 9.00.  
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är en slags randbebyggelse mellan stadsdelar främst i form av småhus i utkanten av 
grönområden. Denna ska fungera som en social kontroll mot de ibland otrygga grönområdena. 
Gröna promenadstråk mellan stadsdelar anses vara en annan strategi för att skapa fler 
kopplingar. För att dessa promenadstråk ska bli trygga föreslås målpunkter av olika slag, till 
exempel en kulturpark, eller skridskobana. De gröna kilarna nämns också i detta sammanhang 
som i huvudsak skyddade natur- och kulturreservat, men de gröna kilarna måste också få 
bättre samband med omgivande bebyggelse, så att deras barriärliknande effekter minskar.74

 Den tredje strategin är att – Främja en levande stadsmiljö i hela staden. I vision 2030 
fastslås att hela Stockholm ska vara tryggt och levande, detta förutsätter större satsningar av 
regional betydelse, men även mindre kompletteringar. Idag gäller generellt att 
innerstadsbebyggelsen har den mest blandade markanvändningen, medan övrig bebyggelse, så 
kallad stadsbebyggelse, har en mer funktionsindelad markanvändning. Stadsbebyggelsen 
anses behöva förändras successivt. Detta ska ske genom omvandlingar av den befintliga 
miljön och genom kompletteringsbebyggelse. Variationen av bostadstyper ska också öka i alla 
stadsdelar.   

 

 De offentliga miljöerna ska få en större betydelse, eftersom de anses viktiga för 
stockholmarnas livskvalitet när staden växer och förtätas. Därför ska kommunen ha en hög 
ambitionsnivå vid utformningen av offentliga platser som torg, gator och parker. Att röra sig 
till fots eller med cykel ska också få en central roll i planeringen. 
 Trygghetsaspekten tas här upp som viktig och den största utmaningen finns i ytterstaden 
där många offentliga miljöer upplevs som otrygga och ödsliga. Utformningen och 
förvaltningen av sådana miljöer anses därför vara viktiga för att öka trivseln och tryggheten.75

där ingen hör eller ser om någon blir överfallen, med ensliga stigar i skogspartier och tunnlar 
under vägar för gångtrafikanter. Sådana platser kommer troligen inte bli tryggare för att de 
rustas upp. 

 
Dessa är självklart bra initiativ, men kanske dessa snarare löser symtomen, än själva 
problemen. Enligt Jane Jacobs teorier är en otrygg plats främst otrygg för att den inte är 
befolkad. En befolkad plats har många ögon, det vill säga en sådan plats har en högre grad av 
social kontroll än en plats med få människor. Jag tänker till exempel på filmen och boken Låt 
den rätte komma in, där Blackeberg porträtteras. Man får där känslan av en stor ödslighet - 

 Ny bebyggelse ska ske i de utpekade utvecklingsområdena, tyngdpunkterna och i de 
bebyggelsetråk som pekats ut, en annan viktig del i detta är att ny bebyggelse främst sker 
inom den befintliga stadsstrukturen. Utgångspunkten för detta ställningstagande är 
beskrivningen av olika karaktärer på stadsstrukturen i Stockholms Byggnadsordning. Och den 
är även fortsättningsvis ett viktigt planeringsunderlag och stöd för hur man kan placera ny 
bebyggelse på ett sätt som samspelar med sin omgivning.76

                                                 
74 Promenadstaden. s. 41-43. 

 Det råder visade det sig i min 
intervju med Leifman en ambivalens i hur man ska förhålla sig till Byggnadsordningen och 
man vet inte än hur man ska kunna förtäta inom befintlig struktur.   

75 Promenadstaden. s. 44-46. 
76  Promenadstaden. s. 44-46. 
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Översiktsplanen beskriver därefter Strategiska områden och samband i centrala Stockholm. 
Här finns både Årstafältet, och Nordvästra Kungsholmen med, som jag ska beskriva närmare i 
nästa kapitel. 77

 
  

4.2 Analys av detaljplaneringen för Liljeholmen 
Jag kommer här nedan beskriva tre detaljplaner – Årstafältet Nordvästra Kungsholmen och 
Liljeholmen, där Liljeholmen redan har kommit ganska långt i sin bebyggelseutveckling (som 
innefattar flera detaljplaner). Anledningen till att jag valt just dessa är att de alla blivit 
utpekade som potentiell Promenadstad av de jag intervjuat. De teman jag tar upp är sådana 
som finns med i översiktsplanen och även ett kompletterande tema- nämligen arkitekturen, 
det vill säga fasader och det arkitektoniska uttrycket i respektive område.  De teman jag tar 
upp förutom arkitekturen är fysiska kopplingar till omgivande stadsstruktur, grönska och 
parker i området och dess funktioner, täthet i bebyggelsen, mått av funktionsblandning i 
bebyggelsen, utbredning av service och verksamheter och trygghetsaspekter.  
 Liljeholmen planerades för omvandling år 2000, med ”Program för 
stadsutvecklingsområde Liljeholmen”78

Liljeholmens viktigaste koppling till omgivande stadsstruktur är Södertäljevägen (E4/ 
E20), som idag är en mycket trafikerad väg som kopplar samman Hornstull med Liljeholmen. 
Denna är en barriär mellan Årstadal och Liljeholmstorget och ska därför göras om från dagens 
”motorvägskaraktär” till en ”större huvudgata med boulevardkaraktär”, inom ramen för att 
utveckla Liljeholmen från förort till innerstad. Här föreslås två planskilda gång- och 
cykelpassager.

 den sista byggetappen beräknas vara färdig till 2012 . 
Liljeholmen är det område som kanske är minst Promenadstad, men det kan just av denna 
orsak finnas anledning, att i alla fall ur ett par aspekter beskriva hur detta område utvecklats 
och planerats i relation till mina övriga två exempel. Ganska mycket har hänt, menar jag, både 
arkitektoniskt, men också när det gäller promenadvänlighet i synnerhet och fysiska kopplingar 
i allmänhet.  

79

Problemet här anser jag vara att den i samband med denna förändring inte tar hänsyn till 
bättre kopplingar för de gående, där en stadsgata kanske hellre skulle ha ljusförsedda 
övergångsställen ur trygghetssynpunkt, än planskilda gång- och cykelpassager.  

  

Arkitektoniskt har bebyggelsen runt Liljeholmtorget, Årstadal och Liljeholmskajen det 
slutna stenstadskvarteret som förebild. Vid Liljeholmskajen däremot ska fyra punkthus om 21 
våningar byggas och att bygga högt vid vattnet på ett lågparti ses som ett nytt grepp.80

                                                 
77 Promenadstaden. s. 60. 

 
Bebyggelsen anser jag har en likformighet i uttrycket. Vad gäller de höga punkthusen vid 
stranden, känns de som 60- talsbebyggelse, även om de kanske är högre än äldre punkthus. Vi 

78 Stadsbyggnadskontoret, Stockholm Stad (2002). Gestaltningsprogram. Samrådshandling, 
Liljeholmskajen etapp 1. S-Dp 2002-00653-54. s. 3. 
79 Trafikkontoret (2007) Kommande trafikarbeten på Södertäljevägen/Hägerstensvägen. 
Lägesrapport. Tjänsteutlåtande. Stockholms Stad. Dnr T2007-300-0396.  
80 Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (2004). s. 12. 
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kommer senare att se i det nyaste exemplet Årstafältet, att det arkitektoniska är mer 
humaniserat och heterogent. 
 
4.3 Analys av detaljplaneringen för Nordvästra Kungsholmen 
Nordvästra Kungsholmens utveckling påbörjades år 2000 på uppdrag av 
stadsbyggnadsnämnden. Ett programförslag lades fram 2001 och reviderades 2002.  
Området beräknas vara färdigbyggt till 2017. 81

Bebyggelsetätheten här kommer ungefär att motsvara tätheten i Vasastans äldre delar, 
vilket innebär en mycket tät bebyggelse.  

  

Här försöker man funktionsblanda, genom att samlokalisera bostäder och arbetsplatser 
till området, men de flesta hus kommer ändå att innehålla antingen den ena, eller den andra 
funktionen. Det finns dock viss bebyggelse där ”bostadszonerna” får 20 % lokaler för 
verksamheter i bottenvåningarna. Här försöker man också skapa en blandning av 
boendeformer med hyresrätter, bostadsrätter och ett studenthus. ”Kontorszonerna” i sin tur får 
20 % bostäder i vissa lägen i området.  Det finns dock ett område som är homogent med 
enbart kontorsbebyggelse, kallat biotekniskt- och biomedicinskt kärnområde. Utmed 
Lindhagengatan, som är det centrala stråket i området kommer enbart kontorslokaler vara 
placerade, med verksamheter i bottenvåningarna. Anledningen till funktionsindelningen i 
olika zoner förklaras med att vissa platser inte lämpar sig för bostäder på grund av 
bullernivån. 

Jag anser det positivt att man åtminstone delvis anammat en blandad bebyggelse i 
planeringen och det kan också kanske vara förståeligt med kontorslokaler i vissa lägen på 
grund av störningar, å andra sidan är stenstaden inte planerad så och många gator i Stockholm 
är mycket trafikerade, som exempel kan tas Karlbergsvägen, där mycket busstrafik passerar.  

Det kommer när området är färdigställt innehålla 15 000 bostäder och dubbelt så 
många arbetsplatser. Man kan fråga sig om det ger en levande stadsmiljö med denna 
uppdelning. Kanske lika många bostäder som arbetsplatser hade varit en bättre kombination? 
Jag har frågat tjänstemän på stadsbyggnadskontoret i Stockholm om detta och förstått att man 
inte vet vilken balans som anses mest fördelaktig och därför kan man anta att det blir lite av 
ett experiment, där man långsiktigt får se om detta blir lyckat eller inte. 

En tryggare miljö anses också kunna skapas genom blandningen av bostäder och 
verksamheter i området, eftersom det då tros kommer att kunna befolkas dygnet runt.  Men 
återigen, med kombinationen där fler arbetar än bor, kanske risken blir att åtminstone det 
viktigaste stråket i området kommer att kännas en aning ödsligt efter kontorstid.  

Utbredningen av service och verksamheter är förhållandevis god, eftersom det här 
poängteras att det istället för en stor centrumbildning ska skapas flera små sådana, bland annat 
via ett trekantsformat torg i områdets centrum. Utöver dessa skapas stråk med verksamheter 
utefter huvudgatorna Lindhagengatan och S:t Göransgatan. Till viss del går man alltså ifrån 

                                                 
81 Stockholm stads hemsida. Hämtat den 7 januari 2011, rubrik Lindhagen:  
http://www.stockholm.se/lindhagen 
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en centrering av servicen, som var vanligt i modernistisk stadsplanering. Dock är det svårt att 
utröna hur pass flexibel denna planering av lokalisering av service är i planen.  

Det arkitektoniska nämns enbart kortfattat, genom att beskriva bebyggelsen som en 
fortsättning på stenstadens kvartersstruktur, i sexvåningar med verksamheter mot gatan.82

 Vad gäller fysiska kopplingar till omgivande stadsstruktur anser jag att denna planering 
skulle kunna vidareutvecklas. Det finns två stora trafikstråk på Nordvästra Kungsholmen, 
Essingeleden och Drottningholmsvägen och dessa utgör stora barriärer. Det föreslås en 
gångväg under dessa två trafikstråk och även en gångpassage genom kvarteret Paradiset,

 Det 
finns inga bilder på hur detta ser ut, men fokus verkar ligga på bebyggelsen längs 
Lindhagengatan, som enbart innefattar ”lätta, eleganta kontorspalats” med representativ 
karaktär, och här kommer också vissa av dessa byggnader bli högre. 

83

 

 
men frågan är dels hur trevligt och tryggt det kan bli i sådana gångtunnlar och man kan också 
ställa sig frågan om tre sådana gångvägar räcker. Helst vill människor ha möjligheten att välja 
flera vägar ur trygghetssynpunkt och det vi talar om är återigen en trafikseparering. Kanske 
det finns något mer nytänkande tillvägagångssätt? Vad gäller trafiklederna skär Essingeleden 
av omkring en tredjedel av hela Nordvästra Kungsholmen i en egen landremsa, vars enda 
koppling för gående blir denna gångtunnel. Även stadsstrukturen generellt är inte tydligt 
kopplad till omgivande struktur, utom vad gäller det stora stråket Lindhagengatan. Delvis 
beror detta på dessa trafikleder, en annan barriär är områdets till viss del höglänta områden. 
På bild 1 ser ni uppdelningen efter bostäder (gult), arbetsplatser (rött), befintliga bebyggelse 
(grått). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Strukturplan för Nordvästra Kungsholmen. 
Källa: Nordvästra Kungsholmen – Program för ett stadsutvecklingsområde.  
 
Vad gäller grönska och parker kan området sägas vara välförsörjt i relation till sin storlek, 
med Kristinebergsparken som ny stadsdelspark. Denna består av fyra delar med olika 
funktioner. Dels finns slottsparken, med sitt kulturhistoriska arv, men det finns också en del 
avsedd för idrott av olika slag. Utöver detta finns en strandparksdel med öppna gräsytor och 
även mer avskilda delar för vila, därutöver finns där ytterligare en mer informell idrottsplan 
som görs om till isbana på vintern. Parken är väl genomtänkt med många olika 
användningsområden, vilket enligt Jane Jacobs teorier, är viktigt för att parken ska kännas 

                                                 
82 Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (2002). s. 6-7. 
83 Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (2002) .s. 10. 
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tillgänglig för så många som möjligt. Däremot ligger inte parken i en korsningspunkt med 
omgivande bebyggelse runt om, utan i slutet på en holme. Istället har parken strandkontakt, 
vilket i sig, enligt Jacobs innebär en stark attraktionskraft och den kan således bli välutnyttjad 
ändå, med både möjlighet till bad och skridskoåkning på vintern.  
Grönska planeras i övrigt i gaturummet, bland annat nämns att Lindhagengatan blir en 
boulevard med trädplanteringar. Detta är en positiv utveckling anser jag. Grönska, behöver 
inte placeras i zoner av park, utan Stockholm skulle generellt kunna bli grönare med just 
planteringar längs gatorna. Grönska är också ett mycket mer utbrett planeringsinstrument i 
många andra europeiska städer. 84

 
 

4.4 Analys av detaljplaneringen för Årstafältet 
Årstafältet planerades för bebyggelse kring parken 2007 i och med att stadsbyggnads- och 
exploateringsnämnden gett i uppdrag att utreda en ny stadsdel på Årstafältet. Till detta projekt 
utlystes en arkitekttävling med ett vinnande franskt förslag. Det finns ännu ingen lagd 
detaljplan för en ny stadsdel på Årstafältet, men det jag beskriver nedan är ett programförslag 
som ligger till grund för en utveckling av detaljplaner för området, där den första påbörjats 
under hösten 2010. 85

Vad gäller grönska och parker kan sägas att området kommer vara mycket välförsörjt. Parken 
är central i den nya bebyggelsen och innehåller många olika användningsområden för 
parkanvändaren. Väster om parken finnas en aktivitetsbrygga och i närheten av denna ska det 
också finnas möjlighet att bygga idrottshall och även en fotbollsplan. En annan del av parken 
är parkbryggan med plats för uteserveringar och solning. Parkens centrala del ska vara 
utformat som ett halvöppet landskap med öar av träd och buskar. Här finns också 
kolonilotterna. I övrigt finns ett planerat skogsområde.

 

86 Tankarna är väl underbyggda och det 
framkommer också i dokumentet att många idéer har utvecklats efter en dialog med 
allmänheten.87

Arkitektoniskt kan sägas att målet är en skiftande bebyggelse med hushöjder på två till 
fjorton våningar. Högre byggnader placeras vid huvudgator och parken. Lägre byggnader ska 
också kombineras med högre inom kvarteren. Arkitekturen ska vara varierad, lekfull och 
nyskapande. Det finns återkommande teman som gröna fasader och tak och naturmaterial och 
hög kvalité i de valda materialen i allmänhet. Byggnaderna ska också kommunicera i skala, 
färg och form med omkringliggande bebyggelse.  En del av utemiljön ska också kunna 
påverkas av de boende, vilket ska ge en personlig prägel på området. Ett antal olika 
byggherrar kommer också vara med i stadsdelens utveckling, för att skapa en större variation i 
bebyggelsen. 

  

88

                                                 
84 Handledningstillfälle med Sofia Cele. 2010- 12- 21.  

Allt detta är, anser jag mycket positivt och sympatiskt, speciellt i relation till 
de andra två områden som jag tagit upp här ovan. Alla dessa faktorer anses av Jane Jacobs 

85 Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (2010). Årstafältet - Program för detaljplan. 
Samrådsförslag februari 2010. Dnr 2007-08046-53. s. 6.   
86 Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (2010). s. 14-15. 
87 Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (2010). s. 38. 
88 Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (2010). s. 24 och s. 28.  
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som viktiga för en rik stadsmiljö. Och kanske detta kommer innebära att den homogenitet 
man brukar se i nya stadsdelar, som har exploaterats under ganska kort tid, kan rådas bot på 
åtminstone delvis med varierade hushöjder och olika typer av byggnader. Det som ändå är 
problematiskt är att all bebyggelse trots allt byggs under en kortare period (cirka 20 år), varför 
inte alla slags företag kommer ha råd att etablera sig i området, åtminstone inte utan 
subventioner. Här nedan ser ni en jämförelse av arkitektoniskt uttryck för de respektive 
områdena Nordvästra Kungsholmen (bild 2), Liljeholmen (bild 3) och Årstafältet (bild 4). I 
bild 2 ser vi en ganska homogen stadsbild av enbart kontorskomplex och frågan man kanske 
kan ställa sig är huruvida en sådan miljö får ett levande stadsliv. I bild 3 ser vi tre bilder tagna 
vid Liljeholmstorg, som för mig ger en känsla av ödslighet och är ganska långt ifrån en urban 
miljö. I bild 4 ser vi det kanske trevligaste exemplet och förhoppningsvis en potentiellt livlig 
och heterogen miljö.  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
Bild 2. Vy av Nordvästra Kungsholmen och Lindhagengatans tänkta kontorspalats. 
Källa: Yimbys hemsida: http://www.yimby.se/forum/thread.aspx?id=18 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3. Tre bilder tagna i Liljeholmen. 
Källa: Gestaltningsprogram. Liljeholmskajen. 

Bild 4. Miljöbild av Årstafältet.  
Källa: Årstafältet- Program för detaljplan.  

 
Även när det gäller övrig grönska finns tydliga strategier i form av gröna stråk som ska länka 
samman parkens grönska med grönska in i bebyggelsen, i form av träd längsmed gatan, grön 
förgårdsmark med mera. Huvudgatorna ska innehålla alléplanteringar, medan de mindre 
gatorna ska ha grupperingar av träd.89

Trygghetsaspekten är något som analyserats och det visar sig att det finns  

 I de exempel jag sett tidigare relateras stadsutveckling 
ofta till den äldre stenstaden. Kala gator skapas utan växtlighet med en zonerad grönska 
enbart i en stadsdelspark eller möjligen boulevard. Av den anledningen känns detta 
förhållningssätt mer nytänkande och kreativt.  

                                                 
89 Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (2010). s. 26. 
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potential i den nya bebyggelsen för att tryggheten ska bli bättre, åtminstone vid vissa 
befolkade stråk mellan Östberga och Årsta. Som det ser ut nu är Årstafältet omgärdat av 
trafikleder och verksamhetsområden, vilket gör att området idag kanske kan uppfattas som 
otryggt, eftersom det, som det poängteras, är viktigt med närvaro av människor. Med dessa 
befolkade stråk antar jag att detta problem kan överbryggas, där stråken blir trygga slussar 
mellan områdena. Frågan man kan ställa sig är kanske ändå hur tryggt själva Årstafältet 
kommer att kännas nattetid? Längsmed parken ska det som vi sett finnas verksamheter vända 
mot parken, så potentialen kanske finns för att Årstafältet kan få ”ögon” som kan övervaka, 
men trots detta är fältet mycket stort och därför kanske inte hela fältet går att övervaka. Det 
kanske kommer att innebära att människor som ska ta sig mellan områdena väljer att gå runt 
parken, vilket gör att transportsträckan blir längre och det kanske kommer upplevas som mer 
obekvämt.  
Det finns också ett potentiellt trygghetsproblem med Årstafältet och det är att den nya 
bebyggelsen inte omgärdar hela parken utan enbart omsluter lite mer än halva fältet. På andra 
sidan ligger stora verksamhetsområden som Årstapark, där det kan antas vara mycket mindre 
befolkat. På denna sida av fältet ligger också Kvarnbacksskogen, här skulle jag tänka mig att 
det kan bli otryggt att gå ensam på kvällen. Det står också i planen att det i trygghetsanalysen 
som gjorts framkommit att gångstråken mellan Östbergahöjden och Gamla Östberga är 
problematiska ur trygghetssynpunkt, dessa områden ligger också i närheten av 
Kvarnbacksskogen.90

Vad gäller de fysiska kopplingarna till omgivande stadsstruktur finns uttänkta 
strategier kring detta. Det poängteras att en viktig utgångspunkt för planeringen är just att 
koppla samman Årstafältet med omkringliggande områden och med Stockholm i övrigt. I de 
analyser som har gjorts av det föreslagna nätet av vägar, gång- och cykelvägar visar det sig att 
dessa skapar starka samband med omgivande delar. I dessa analyser har det också visat sig 
var regionala och lokala stråk överlappar, vilka också blir de stråk med störts potential för 
verksamheter och service.

 

91

Tätheten i bebyggelsen kommer att motsvara en täthet mellan den täta innerstaden och 
den glesa förorten och den är jämförbar med tätheten i Hammarby sjöstad. Tätheten är viktig 
ur olika aspekter och enligt Jane Jacobs är det den glesa förortsbebyggelsen som är mest 
problematisk. Här kommer tätheten att ligga någonstans mellan gleshet och täthet och detta 
kanske är en mer passande täthetsgrad här än den som finns i innerstaden, eftersom området 
ändå ligger en bit ut från staden och där grönska blir en viktig kvalité i istället för ett cityläge.  

 

En ambition i sammanhanget är också en stadsdel med en mångfald av funktioner och 
ett rikt stadsliv. För detta anses det krävas bland annat ett tillräckligt befolkningsunderlag och 
här kommer det bli ungefär 10 000 invånare, vilket är i storleksklassen av en småstad. Utöver 
det anses det krävas en stor genomströmning av människor, ett starkt offentligt rum, 
målpunkter och attraktioner, anses det. Tillsammans med de planerade förtätningarna i 
söderort - Årstastråket, Söderstaden och Liljeholmen har det i analyser visat sig att Årstafältet 

                                                 
90 Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (2010). s. 36. 
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har potentialen att få urbana kvalitéer, som idag saknas i många förorter och en åtminstone 
punktvis täthet i dessa tyngdpunkter som kan jämföras med Södermalm. Analyser visar också 
att det finns tillräckligt underlag för service och andra verksamheter längs flera gator runt 
Årstafältet. 92

En strategi är att gynna gång-, cykel- och kollektivtrafik, som också är en vision för 
Promenadstaden- översiktsplan 2010.  Ett nät av promenadstråk och cykelstråk är planerat 
och ser mycket lovande ut. Anslutningen till befintligt gatunät ska också göras bättre genom 
att skapa huvudgator som kopplas på ett befintligt vägnät. Den nya gatuväven är uppbyggd 
hierarkiskt med huvudgator med högre hastighet och mindre lokalgator. Cykelfält planeras 
längs huvudgator, parken och de lokalgator som väntas bli mest intensivt använda. Två 
planskilda korsningar ska skapas över Huddingevägen och dessa behöver en strategi för att 
göras trygga.

 Det är mycket positivt anser jag, att det görs analyser för att testa vilken effekt 
ny bebyggelse kommer få och här verkar det visa sig att tätheten är tillräcklig för att skapa 
urbana kvalitéer, som är något som eftersträvas.  

93

 

 Det är också en positiv utveckling från planeringen kring Södertäljevägen, då 
trygghetsaspekten inte diskuteras. Men vad gäller den nya planerade stadsstrukturen och det 
omkringliggande, skulle jag säga att kopplingen skulle kunna bli bättre. Strukturen ser fin ut i 
sig, men i relation till omgivningen samspelar den inte alltid med äldre byggnaders längd och 
vägnät. Det stod också i introduktionen till planen att detta var de det svagaste i det 
ursprungliga vinnande arkitektförlaget. Och kanske det fortfarande skulle kunna utvecklas 
ytterligare en aning.  Nedan i bild 6 ses den planerade stadsstrukturen. I bild 7 beskrivs hur 
kopplingar till omgivningen görs.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 6. Strukturplan för Årstafältet.  
  Källa: Spacescape. 

Bild 7. Trafikstruktur för Årstafältet. 
Källa: Spacescape. 

 
En blandning av funktioner kommer främst att finnas i de mer intensiva stråken i Årstafältets 
nya stadsdel. Dessa kommer ha verksamheter i bottenvåningarna och torget vid Årstafältets 
tvärbanestation, blir den starkaste kommersiella punkten i området, här kommer även finnas 
potential för offentliga byggnader som bibliotek. Inom bostadsbebyggelsen eftersträvas en 
småskalig fastighetsindelning, där olika upplåtelseformer och bostadstyper kan inrymmas 
inom samma byggnader. Bland annat nämns hyresrätter, bostadsrätter äganderätter och 
kooperativa hyresrätter. Att skapa olika funktioner inom samma byggnad är ett stort steg 
                                                 
92 Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (2010). s. 23. 
93 Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (2010). s. 21. 
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längre än vad vi sett i de tidigare exemplen och ger ett bra underlag för heterogenitet. Jag 
anser att det är viktigt just att det finns olika boendeformer inom samma byggnader, annars 
finns det risk för en segregering ändå i skilda enklaver av bebyggelse, även om de ligger sida 
vid sida. Bottenvåningarna ska också ha högre taknivå för att möjliggöra verksamheter. 94

 

 
Detta måste innebära det finns en flexibilitet i förhållningssättet som gör att byggnadernas 
funktion kan anpassa sig efter ändrade förhållanden.  

 
5. DISKUSSION 
 
5.1 Promenadstaden som ideologi 
Promenadstaden som planeringsideal anser jag har en mindre tydlig ideologisk bakgrund än 
det modernistiska planeringsidealet till exempel. Som jag försökte visa i min analys kring 
svensk modernism och dagens ställningstagande inom planeringen är denna nya 
planeringsstrategi inte lika klar med vad den vill förmedla. Vad står Promenadstaden för 
egentligen? Är det ett, som jag nämnde kortfattat, ett socialliberalt ideal, där planeringen görs 
med friare tyglar än i modernistisk stadsplanering? Jag anser att detta är svårt att svara på 
eftersom jag inte fick några tydliga besked i mina samtal med olika tjänstemän på 
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. När jag frågade vilket slags planeringsideal de ansåg att 
Promenadstaden var, fick jag svaret att det vet nog teoretiker och forskare bäst. Men vad 
betyder detta egentligen? Som vi såg i min analys kring Sveriges ideologier kring 
stadsplanering idag, så anser åtminstone Ericsson, som skrivit artikeln, Visionerna som gjorde 
funkisen svensk, att stadsplanering har blivit något av en tjänstemannaprodukt och där det inte 
ställs några krav på ett ideologiskt ställningstagande. Man gömmer sig bakom ord som 
”hållbarhet”, ”stadsmässighet” och ”förtätning”. Men varför ska det vara så och inte på något 
annat sätt? Till viss del tror jag att det handlar om en politisk agenda som inte längre är 
socialdemokratisk. Det visar sig också i vårt land där vi nu får en borgerlig regering för andra 
gången, vi vet också att det råder liknande strömningar ute i Europa. Hänger detta ihop med 
stadsplaneringen? Ja, det tror jag. Och om man tänker på att Kristina Alvendal kommer från 
den borgerliga falangen, så kanske det går att dra vissa slutsatser av det. 
 När jag frågade Alvendal om Promenadstaden sa hon och även Susanne Lindh att 
tänkandet kring promenadvänliga städer är något som ligger i tiden, även i andra länder.  
Varför det blåser sådana vindar kanske jag inte kan gå in på så mycket här mer än att det finns 
en liberalisering inom stadsplaneringen och detta innebär också till viss del att gå ifrån ett för 
centralstyrt förhållningssätt. Byggherrarna får allt mer att säga till om, även om 
Stadsplaneringskontoret försöker hålla emot. Men detta innebär inte för den sakens skull att 
det skulle bli, eller är frågan om, en ickeplanering i Stockholm, tvärtom, mina samtal med 
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm vittnade om motsatsen. Det finns fortfarande en stark 
vilja att styra planeringen i en given riktning. Just nu innebär den att gå ifrån en planering 
centrerad kring bilen, till en miljövänlighet och att bygga tätt.  
                                                 
94 Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (2010). s. 27-28. 



 33 

 Men på vad sätt skiljer det sig från tidigare planeringsideologier? Egentligen inte alls 
skulle jag säga. Precis som vi sätt både vad gäller regularismen och modernismen handlar det 
oftast om ett ställningstagande mot något, det som man anser vara det förgångna, det 
misslyckade. I det här fallet är det en reaktion mot modernismen, men det hade lika gärna 
kunnat vara en reaktion mot någonting annat. Skillnaden skulle jag säga är att det nu är 
mycket otydligare vad det är man tar ställning för. Är det miljön som är det viktigaste, eller att 
byggherrarna ska få så mycket profit som möjligt, eller handlar det om att se till den lilla 
människan och dennes behov? Vem är det man planerar för? Precis som tidigare handlar det 
fortfarande om en slags eftersträvan efter den goda staden, att uppnå något som man för tiden 
anser som det bästa.  Varje gång kan det tyckas som om man tror att den här gången handlar 
det om universella lagar, den här gången blir det rätt. Men trender kommer och går som vi har 
sett.  
 En annan sak som är intressant att poängtera är att det råder en viss diskrepans mellan 
politikernas agendor, eller i detta fall åtminstone mellan en politiker, Kristina Alvendal och 
Stadsbyggnadskontorets agenda. Promenadvänligheten är mycket tydligare i Kristinas vision 
än den är i själva översiktsplanen. Det tycks som om det ändå finns en tendens att hålla sig till 
det man känner till och ofta handlar om att det finns större kunskap vad gäller tekniska 
aspekter. Såsom exempelvis en utbyggnad av kollektivtrafiken, men förbättringar för gående 
är mycket otydligare, man talar om promenadstigar och bebyggda stråk och även 
överdäckningar på vissa håll. Men räcker detta? Och är detta rätt tillvägagångssätt?  
 
5.2 Stadsplanering som laboratorium 
Det verkar också finnas en sådan tendens inom stadsplaneringen historiskt sett att den 
fungerar lite som ett laboratorium, vilket Jane Jacobs också poängterar, medan det verkar 
finnas mer exakt kunskap om exempelvis trafikplanering. Till exempel diskuterade jag kring 
stråk med Niklas Svensson och han sa att det är någonting som man testar nu och man vet 
egentligen inte om det kommer att fungera. Jag skulle dock vilja se en mer exakt kunskap 
även vad gäller stadsplanering. Speciellt vad gäller människors behov. Tidigare, under den 
modernistiska eran fanns ett elitistsikt tänkande där experterna ansåg sig veta bäst, som i 
skriften Acceptera, där man framhåller att den lilla människan inte förstod själv vad en god 
boendemiljö var. Idag finns en lite mjukare framtoning, där man framhåller att man ska ha 
medborgardialoger och annat. Detta är enbart i startgroparna än så länge, men vi kan hoppas 
att det blir bättre. Analyser av olika slag tror jag också bidrar till att förbättra underlag för 
beslut. Beställningar från kommuner av olika slags stadsplaneringsanalyser till konsulter blir 
allt vanligare. Som exempel kan tas Årstafältets programförslag, där sådana analyser gjorts. 
Stadsplaneringen har i framtiden möjlighet att med hjälp av sådana analyser bli mer 
kunskapsbaserad, precis som trafikplaneringen är idag. Denna slags verksamhet är dock 
fortfarande i startgroparna. Men utvecklingen är positiv och vi kan kanske på detta sätt 
komma ifrån användningen av begrepp som ”stadsmässighet”, utan att riktigt fylla det med ett 
innehåll. I Årstafältets fall har man också frågat boende i området hur de vill se en utveckling 
av området och en hel del av detta har också kommit med i programförslaget. Detta känns 
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som en mycket positiv utveckling anser jag. Detta kanske också leder till att stadsplaneringen 
så småningom humaniseras.  
  
5.3 Översiktsplanen och modernism 
Lämnar vi då modernismen bakom oss i och med den nya översiktsplanen? Ja, det skulle i alla 
fall kunna sägas att vi går åt ett liberalare och ett mindre modernistiskt sätt att tänka kring 
planering, om än på ytan. Detta gäller till exempel funktionsblandningen i ett nyplanerat 
område, där man försöker tänka i termer av verksamheter i bottenvåningarna och bostäder och 
kontor i samma område. Det handlar inte längre om att placera kontor i ett område och 
bostäder i ett annat även om det fortfarande finns tydliga öar av olika slags funktioner 
fortfarande. Stråk är här som sagt en strategi som verkar populär att använda sig av. I den 
modernistiska planeringen talade man om centrum och gågator, idag talar man hellre om 
stråk. Det kan både vara i form av bebyggelse, som i fallet Nordvästra Kungsholmen där hela 
Lindhagengatan är ett stråk av kontorsbebyggelse, men också stråk i form av service och 
handel. Frågan man kan ställa sig är kanske hur antifunktionalistiska stråk egentligen är, det 
skulle kunna ses som vertikala centrumetableringar, bara det att stråk låter fräschare. Det finns 
fortfarande kvar ett förhållningssätt där behoven av handel ska räknas ut i förväg och planeras 
in i bebyggelsen, precis som man gjorde i modernistisk planering. Det kan dock skönjas en 
viss flexibilitet i exemplet Årstafältet där bottenvåningarna i bebyggelsen är planerade med 
större takhöjd för möjlig affärsverksamhet. Med ett sådant påstående förstår jag att det finns 
en flexibilitet i att man får se var företag faktiskt vill etablera sig, men att möjligheten 
åtminstone ska finnas. I det fallet har de också sett vilka stråk (återigen) som tros kommer 
korsas mest och där det således kommer bli troligast med företagsetableringar, men detta är ju 
positivt i den meningen att man har ett bättre planeringsunderlag för riktiga beslut, bara detta 
också kombineras med en flexibilitet. Stråk kan ändras över tid, där folk väljer att passera och 
det är bra att vara förberedd på förändringar. Det kanske också är en del i varför ABC- städer 
är svårare att göra om, eftersom de haft en så stark strukturering från början.  
 Det modernistiska tänkandet finns alltså till viss del kvar inom stadsplaneringen i 
Stockholm. Som vi har sett är ABC 2.0 ett uttryck man använder för ABC- städer på 
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm idag. Det är det som i översiktsplanen kallas förstärkning 
av tyngdpunkter. Förstärkning av vissa tyngdpunkter anser jag utgör en paradox. Generellt i 
översiktsplanen talas det om att skapa urbanitet, med tät stad som motto, men det som är 
strategin här är en förstärkning av modernistiska bostadsområden. Att bygga vidare på dessa 
områden förstärker på sätt och vis det modernistiska temat i planeringen, det som man i 
översiktsplanen säger att man vill komma bort ifrån. Men att försöka liva upp dessa 
stadsdelscentrum igen och genom att försöka göra områdena mer attraktiva frågar jag mig hur 
pass antimodernistiskt det egentligen är. Däremot kanske det är nödvändigt för att hela 
Stockholm ska leva, men det kommer även fortsättningsvis innebära att Stockholm är byggt 
på öar, med stora grönområden emellan och där kontakten mellan dessa områden med 
nödvändighet måste ha fungerande kollektivtrafik för att fungera.  Man vill dock uppdatera 
dem genom att försöka komma ifrån planeringen kring bilanvändandet, men huvudtesen är 
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ändå att man vill fortsätta förstärka ABC- städerna och inte göra om dem. Man vill snarare 
återinföra grundidéerna med både bostäder, fungerande centrum och arbetsplatser och försöka 
få det att fungera. Jag ska inte säga att detta är negativt, det kanske är så att man ändå måste 
tänka i dessa banor, eftersom dessa områden är förhållandevis rigida i sin struktur. Man får 
helt enkelt anpassa sig efter deras grundförutsättningar, vilket är något man hela tiden 
framhåller i översiktsplanen.  

Frågan är dock om detta är en Promenadstad vi talar om, eller snarare är det kanske en 
modernare tunnelbanestad? I och för sig nämns att det ska bli bättre kommunikationsstråk 
även för gående och cyklister. Men problemet med avståndet mellan dessa stadsdelar kvarstår. 
Att tänka sig en överbyggnad mellan bostadsområdena, där områdena skulle börja närma sig 
varandra med ny bebyggelse emellan, anses av Stadsbyggnadskontoret i Stockholm inte som 
något alternativ, visar det sig i mina intervjuer.95 Grönområdena och grönkilarna är alldeles 
för viktiga menar man, både för djur och för människor. Det som möjligen kan bli en lösning 
på vissa håll är att man skulle skapa bebyggda stråk mellan områden, där hus skulle byggas 
längsmed vägen som binder samman bostadsområdena. Det skulle således på vissa håll bildas 
en slags tarmar emellan ytterområdena, men där Stockholm även fortsättningsvis kommer att 
vara uppdelad i punkter. Förstärkningen i punkter hjälper, enligt mig till att förstärka denna 
flerkärniga struktur ytterligare. Men som sagt bebyggelse mellan dessa tyngdpunkter är det 
generellt sett inte tal om.96

 
  

5.4 Skillnader mellan detaljplanerna 
Det finns en intressant skillnad mellan mina tre detaljplaner där det, anser jag finns en slags 
trappstegsskala där Liljeholmens förslag känns minst genomarbetat och Årstafältet mest. 
Detta hör troligen ihop med tidsaspekten, där Liljeholmen är det planeringsområde som 
påbörjats för längst tid sedan, medan Nordvästra Kungsholmen, som trots att förslaget för 
detta område lades samtidigt som Liljeholmen, har haft en mer utdragen process. Detta har 
troligtvis lett till att detaljplanen där haft längre tid att mogna och omarbetas, vilket också till 
viss del gjort den bättre. I fallet Årstafältet, som är den nyaste planen ser man tydligast 
kopplingen till översiktsplanen för 2010, vilket heller inte är så konstigt, eftersom de lades 
fram samma år. Det är till och med så att de viktigaste temana från översiktsplanen är 
överskrifter i planprogrammet för Årstafältet. Intressant i sammanhanget är att de drag som är 
intressantast och starkast i översiktsplanen faktiskt överträffas i Årstafältets planprogram. 
Som exempel kan tas blandade upplåtelseformer i bebyggelsen. Medan det i översiktsplanen 
föreslås att olika byggnader ska ha olika upplåtelseform, såsom hyresrätt i en byggnad och 
studentbostäder i nästa, föreslås i Årstafältets programförslag en blandning inom varje 
byggnad. Kanske detta är en viktig funktion detaljplanerare och stadsplaneringsanalytiker har 
att spela, nämligen att fylla de stadsplaneringsförslag som finns i översiktsplanen med ett 
innehåll.  
  

                                                 
95 Intervjuer med Susanne Lindh, Niklas Svensson och Christina Leifman. 
96 Intervju med Niklas Svensson.  
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5.5 Normativ stadsplanering 
Är planeringen normativ idag? Ja, som exempel kan tas att det idag, visade det sig i en av 
mina intervjuer, inte ses som intressant för byggherrar att bygga i förorterna, eftersom de inte 
tycker det ger tillräcklig ekonomisk utdelning. Här vill Stadsbyggnadskontoret ta ledningen 
och bygga med statliga bolag och hoppas att de privata byggherrarna sedan ska följa efter. 
Således handlar det fortfarande om en normisering i stadsplaneringen. Stadsbyggnadskontoret 
ska visa vägen för de privata byggherrarna. Jag menar inte att det för den sakens skull 
nödvändigtvis är negativt för Stockholms invånare, tvärtom, det är Stadsbyggnadskontorets 
uppgift att vara företrädare för invånarnas intressen, gentemot de profitdrivna byggherrarna. 
Intressant är ändå att beskriva normiseringen som är stark i Sverige, även idag. Även i ett nytt 
strategidokument för arkitekturen ser jag en normisering. Den ska heta, som jag nämnt 
tidigare, Arkitektur Stockholm och ska vara ett vägledande dokument för en fortsatt utveckling 
inom arkitekturen i Stockholm. Den ska främst vara vägledande för byggherrar, så att de 
tidigare i processen ska involvera arkitekter. Jag menar inte att detta är negativt, tvärtom. 
Detta är en bra agenda för att försöka komma ifrån likriktningen i utformningen av byggnader 
som råder idag.  
 En annan strategi dokumentet väntas ha är att flera byggherrar ska vara involverade i 
varje nytt bostadsområde som byggs, för att också på så vis motverka att en byggherre bygger 
ett helt kluster av byggnader som ser likadana ut. Men, det jag vill poängtera, är på vilket sätt 
man försöker ändra på denna likriktning. Det handlar återigen om att tjänstemännen har 
ledarrollen, även om det i detta fall faktiskt kanske är bättre. Det skulle säkert kunna finnas 
andra sätt att gå tillväga, som är minst lika effektiva, exempelvis genom lagstiftningen? 
Kanske det skulle kunna råda en större konkurrens om marken, där det inte gavs möjlighet för 
en byggherre att bygga ett helt område och där de byggherrar, som i samarbete med de mest 
inspirerande arkitekterna skulle ta fram förslag som skulle röstas igenom av befolkningen i 
området till exempel? Då kanske det skulle skapas bättre arkitektur, där byggherrarna skulle 
vara tvungna att intressera sig för de aspekterna? Denna tendens kan man också se i 
Årstafältet, där de verkar ha anammat tankarna kring Promenadstaden inte bara i teorin, utan 
även i praktiken. Och faktiskt går de inte bara ett utan flera steg längre i att genomdriva 
visionerna i översiktsplanen - Promenadstaden.  Men varför gör de det? Normiseringen, 
menar jag är fortfarande stark i planeringen och detta nya planeringsideal är något man vill 
anamma. Nog för att Promenadstadens ideal är attraktivt, men det är fortfarande en norm. 
 
5.6 Promenadstaden och nyurbanism 
Blir Promenadstaden ett steg mot en nyurbanisering i Stockholm? Svaret blir ja till viss del, 
men vi har ganska långt kvar mot en sådan inriktning fortfarande. Anledningen till det är 
främst att modernistiskt tänkande fortfarande har ett starkt, om än omedvetet fotfäste hos 
tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Vad menar jag med det? Jo, 
exempelvis vill tjänstemännen fortsätta förstärka ABC- städerna fast i en modernare version, 
som jag tidigare nämnt. Flerkärnigheten som främst är en effekt av modernistisk planering ska 
finnas kvar och till och med förstärkas, det är inte tal om att bygga ihop dessa olika kärnor. 
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Men frågan är, anser jag, om det är hållbart ur ett mänskligt perspektiv? Kommer förorterna 
kunna bli tryggare enbart med bättre kollektivtrafik och bättre promenadvägar emellan? Jag 
tror att svaret på frågan är nej. Men man får kanske också se det i ett längre perspektiv, där 
dessa åtgärder är ett steg på vägen mot ett annat stadsplaneringstänkande. 
Med omedvetet fotfäste menar jag att när jag frågat tjänstemän om modernistiskt 
planeringstänkande, säger de själva att de vill komma bort ifrån detta tankesätt och ett par 
personer sa till och med att det handlade om ett paradigmskifte, men fortfarande tänker man 
till viss del modernistiskt. Troligtvis är det ändå så att det är ett steg i den riktningen, eftersom  
man åtminstone vill ta avstånd, men frågan är om detta avståndstagande i sig betyder att de 
inte fortfarande tänker i samma banor? En del av problemet anser jag vara just att 
tjänstemännen inte vill sätta etiketter på det de planerar för. Som jag sa tidigare, så blev svaret 
när jag undrade vilket slags planeringsideal Promenadstaden är att det fick jag fråga en 
forskare om. Men jag tror att det är viktigt att man diskuterar vad som ligger bakom de ideal 
man ändå förmedlar. Vilken ideologi ligger bakom, vad vill vi uppnå?  
 Nyurbanism skulle man kunna säga att översiktsplanen förmedlar på ett rent ytligt plan, 
det vill säga man tar upp olika teorier som är till för att skapa urbanitet som förtätning och 
befolkade stråk, trygghet och en levande stadsmiljö, men frågan är som sagt vad dessa ord 
fyller för egentlig funktion? I Jane Jacobs teorier exempelvis är det inte tal om stråk i den 
meningen att handel planeras till specifika gator utan snarare att vissa gator med nödvändighet 
får mer handel och andra mindre, det råder en ganska stor skillnad mellan dessa två 
förhållningssätt eftersom Jacobs talar om en flexibilitet, där handel uppstår där det blir 
fördelaktigt, medan i översiktsplanen, handlar det snarare om att planera på förhand för 
handel i vissa stråk och i vissa fall punkter. Detta angreppssätt är fortfarande modernistiskt 
anser jag. Problemet är alltså inte föresatserna, för de är mycket goda, snarare lösningarna. Ett 
annat exempel är trygghetsaspekten, som är viktig i Jane Jacobs teorier, men frågan är sedan 
hur man angriper problemet. Som jag tidigare nämnt har trygghetslösningar utarbetats i 
Järvalyftet, där förslag som bättre belysning i parkmiljöer och polis i närområdet är förslag 
som läggs fram som åtgärder, men kanske man långsiktigt hellre skulle se en trygg fysisk 
miljö genom möjlighet för gående att ta sig bättre och tryggare genom bostadsområden som 
idag känns otrygga, exempelvis genom att införa biltrafik i trafikseparerade områden och 
genom att på allvar försöka se till att göra fler områden tätbebyggda för att ta bort 
ödsligheten.97

 

 Social kontroll är enligt Jacobs teorier mycket viktigt i en stad, men detta 
behöver inte ske genom polis, eller en störningsjour, utan genom att det finns många ögon ut 
mot gatorna. Detta anser jag visar på ett grundläggande problem inom stadsplaneringen i 
Stockholm. Det finns en tendens att försöka råda bot på symtomen snarare att gå till roten av 
problemet. Ett otryggt och avfolkat område blir inte tryggare för att det finns bättre belysning, 
det gör bara att du tydligare ser en möjlig förövare!  

5.7 Avslutande reflektioner 
Varför finns det då planeringsideal överhuvudtaget, skulle den inte kunna vara mycket mer ad 
                                                 
97 Intervju med Susanne Lindh.   
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hoc? Nej, det tror inte jag och svaret på frågan varför får man söka genom att återigen titta på 
vår politiska situation i Sverige. Vi är vana vid att våra liv är förhållandevis detaljstyrda, 
åtminstone i relation till andra länder i Europa som har ett mycket liberalare förhållningssätt. 
En oplanerad charmig rörighet som man som svensk kan känna sig så attraherad av när man 
besöker vissa länder, är ganska främmande för Sverige och detta har att göra med våra djupt 
socialdemokratiska rötter, anser jag. Det finns fortfarande en kollektivism i vårt land där det, 
bland annat inom stadsplaneringen, fortfarande råder en stor tilltro till att staten, eller någon 
annan myndighet ska kunna planera för allas bästa. Frågan man kanske kan ställa sig är om vi 
inte börjat bli mogna för ett liberalare förhållningssätt i Sverige. Jag tror att vi är långtifrån 
där än, men jag tror ändå att vi är på väg mot ett paradigmskifte i stadsplaneringen och i vårt 
land i stort, om än med smygande och små steg.   
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
Intervju med Niklas Svensson 
Vad är din yrkestitel?  
 
Vilken utbildning har du?  
 
Vad har din roll i arbetet med översiktsplanen varit?  
 
Promenadstadsbegreppet: 
Hur skulle du beskriva begreppet Promenadstad?  
 
Skulle du säga att Promenadstadsbegreppet kan kopplas till en nyurbanism?  
 
Är det första gången ni använt ett sådant planeringsideal som namn på översiktsplanen?  
 
Vet du hur begreppet kom till? 
 
Hur kom det sig att det fick ta plats i översiktsplanen?  
 
Har ni känt er styrda av att ha Promenadstad som namn på översiktsplanen? 
 
Översiktsplanen övergripande idéer: 
Det nämns i översiktsplanen att det behövs ett större helhetsperspektiv. Vad anser man har 
fattats i översiktsplaneringen hittills?  
 
Kan du förklara vad de strategiska samband som ska koppla ihop stadens delar är?  
 
Förtätning verkar vara ett ledord i översiktsplanen. Hur ska denna förtätning gå till?  
 
Den framtida utvecklingen bör koncentreras till ett antal platser i regionen säger 
översiktsplanen, så kallade regionala stadskärnor. Skulle du säga att det finns en koppling här 
till det gamla ABC- tänkandet?  
 
Hur styrda är ni av byggnadsordningen idag?  
 
Det står att man vill skapa täta kärnor kring de nya centrumetableringarna, vad innebär det? 
Ska man bygga stad i exempelvis Barkaby?  
 
Stadsmässighet verkar vara ett annat ledord. Vad innebär det?  
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Stråk finns med som ett planeringsverktyg. Har ni tankar kring vad som skulle hända mellan 
stråken?  
 
Tror du det finns det risk för att stråk mellan stadsdelar blir tarmar mellan bostadsområden?  
 
Gröna kilar är en annan fråga som tas upp. Hur prioriterade är dessa gröna kilar idag i 
översiktsplanen?  
 
Hur viktig har Miljöbalken varit i att grönkilar blivit en (enligt dig) prioriterad fråga? 
 
Planerade områden: 
Vilka områden som nu byggs skulle du vilja karaktärisera som Promenadstad?  
 
Framtid:  
Vad anser du om Stockholms utveckling, är planeringen på väg in i en ny fas?  
 
Lämnar vi modernismen bakom oss i och med den nya översiktsplanen?  
 
Tror du att Promenadstaden som vision kommer få ett reellt genomslag?  
 
Kan grönkilarna kontra bebyggelse bli en fråga som kommer diskuteras mer i framtiden?   
 
Hur kommer olika intressen (som ekonomiska, sociala, ekologiska och kulturella) att 
prioriteras i framtiden?  
 
Intervju med Christina Leifman 
Vad är din yrkestitel?  
 
Vilken utbildning har du?  
 
Vad har din roll i arbetet med översiktsplanen varit?  
 
Promenadsstadsbegreppet: 
Hur skulle du beskriva begreppet Promenadstad?  
 
Var det Kristina Alvendal som tog fram begreppet, eller var det flera personer?  
 
Översiktsplanen generella idéer: 
Kan du berätta lite om översiktsplanens färdigställande?  
 
Det talas i detaljplanen om nio tyngdpunkter, skulle du vilja berätta lite mer om dem?  
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Varför anses tyngdpunkter vara ett bra tillvägagångssätt?  
 
Finns det en koppling mellan tyngdpunkter och ABC-städerna?  
 
Är stråk och tyngdpunkter tänkta att samspela?  
 
Hur viktig är infrastrukturen i utvecklingen av dessa punkter?  
 
Tror du att Stockholms fingerstruktur på sikt kan komma att byggas bort, där flerkärnigheten 
blir mindre tydlig?  
 
Ser du någon koppling till Jane Jacobs och denna översiktsplans vision?  
 
Finns det något likvärdigt sociotopkartan, men för mänsklig aktivitet i stadsrummet?  
 
I översiktsplanen är en av strategierna att främja en levande stadsmiljö. Vad innebär det?   
 
Stockholms byggnadsordning nämns som ett viktigt underlag för att placera och utforma 
bebyggelse så att den samspelar med sin omgivning. Anses det viktigt att bevara miljöer 
intakta, eller skulle man kunna se en förtätning i sådana historiska miljöer?  
 
Det tas på flera ställen i översiktsplanen upp att en blandning av funktioner är viktigt för en 
växande storstad. Hur tänker man sig att detta ska realiseras?  
 
Planerade områden: 
Vilka områden som nu planeras och byggs skulle du karaktärisera som Promenadstad?  
 
Tror du att bebyggelsen runt Årstafältet blir tillräckligt tätbebyggd för att få en livlig 
parkmiljö?  
 
Vad för slags bebyggelse blir det?  
 
Framtid: 
Hur ser du på Stockholms framtid?  
 
Anser du att man med denna översiktsplan lämnar modernismen bakom sig?  
 
 
Intervju med Kristina Alvendal 
Vad har du för yrkesbakgrund? 
 
Bakgrund till begreppet: 
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Jag har uppfattat det som att du är den person som myntat begreppet Promenadstad. Kan du 
berätta lite om detta? 
 
Hur kommer det sig att Promenadstaden fick ge namn åt översiktsplanen för 2010? 
 
Varifrån fick du inspiration till namnet? 
 
Var Walk 21 en inspirationskälla? 
 
Vilka inspirationskällor hade du?  
När jag intervjuade en tjänsteman på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, säger han att 
Promenadstaden växte fram i samspel med dem. Stämmer det tycker du? 
 
Visionen:  
 
Kan du beskriva din vision kring Promenadstaden? 
 
Specifika frågor kring ÖP: 
 
Hur ska förorterna länkas samman? 
 
Finns det tankar kring att bygga bort en del av grönkilarna? 
 
Kan du berätta lite mer om de nio tyngdpunkterna? 
 
Hur tänker du kring grönområdena? 
 
Hur ska kopplingen ske mellan stadsdelar? 
 
Stadsplaneringsideal och begreppet Promenadstad: 
 
När jag skrivit om begreppet har jag försökt fånga in det från olika håll och jag undrar om jag 
träffat rätt. Handlar Promenadstaden, om man kokar ned det, om ett återtagande av 
regularismen, om att komma bort från modernistisk stadsplanering och att försöka skapa en 
tätare och mer livlig stad?  
 
Jag har tolkat Promenadstaden som ett uttryck för en vision om nyurbanism för Stockholm 
stad. Stämmer det?  
 
Kompletterande intervju med Kristina Alvendal 
Vilka stadsplaneringsideal är begreppet Promenadstad sprunget ur? 
 
Ett av målen i översiktsplanen är att skapa en levande stad, hur tror du att en sådan kan 
skapas?  
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Skulle du säga att det fortfarande finns ett starkt doktrintänkande inom stadsplanering eller 
har det ändrats och hur i så fall?  
 
Jag förstod i min intervju med Niklas Svensson att Stadens renässans av Jerker Söderlind är 
en bok som har inspirerat många tjänstemän på stadsbyggnadskontoret, är det en bok du också 
har inspirerats av?  
 
Tycker du själv att Promenadstaden som vision finns med i hela översiktsplanen? 
 
Intervju med Susanne Lindh 
Vilken utbildningsbakgrund har du?  
 
Vad har du arbetat med tidigare?  
 
Vad har din roll i arbetet med översiktsplanen varit?  
 
Har du själv haft kontakt med Kristina Alvendal i framtagandet av översiktsplanens namn? 
 
Promenadstadsbegreppet: 
Hur viktig roll har Kristina Alvendal spelat i utformningen av översiktsplanen? 
 
Enligt henne själv var Promenadstaden som namn på ÖP ett rent politiskt beslut. Stämmer 
det? 
 
Hur stor påverkan har politikerna på stadsplaneringen? 
 
Är det första gången ni använt ett sådant planeringsideal som namn på översiktsplanen? 
Varför i så fall? 
 
Är det positivt eller negativt att han en sådan vision som namn på Översiktsplanen? 
 
Vad får du för associationer till Promenadstaden?  
 
Har Promenadstaden blivit något som man inom Stockholms stad tagit fasta på som 
planeringsverktyg, eller är det mest en vision? 
 
 
Stadsplaneringsideal: 
Anser du att Promenadstaden är baserat på något, eller några stadsplaneringsideal, vilka i så 
fall? 
 
Anser du att detta är en ansats till en ny doktrin eller är det något annat? 
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Jag har hört från flera av de jag intervjuat att det anses vara ett slags paradigmskifte inom 
översiktsplaneringen idag. Tycker du att det stämmer och på vilket sätt i så fall? 
 
Är Promenadstaden rätt ute i sin formulering, dvs. fångar den upp en allmän uppfattning om 
stadsbyggande i Stockholm idag?  
Vilka är de främsta ledorden inom stadsplanering i Stockholm idag? 
 
Finns det några svårigheter i att genomföra visionerna, till exempel att bygga i tyngdpunkter i 
förorten istället för inne i stan? 
 
Specifika frågor om översiktsplanen: 
I översiktsplanen talas det om att man vill skapa en levande och blandad stad, vilka är de 
främsta verktygen för att åstadkomma det?  
 
Det talas i översiktsplanen om att tät stad ska byggas och att Stockholm idag är glest bebyggd 
på många håll. Gäller det generellt för planeringen idag att man vill bygga tätt?  
 
Hur förhåller ni er till äldre bebyggelse? 
 
Hur tänker man kring tyngdpunkterna?  
 
Finns det någon agenda för hur man ska bygga, Kristina Alvendal nämnde att man inte ska 
bygga hus i park?  
 
Hur kommer Arkitektur Stockholm att se ut? 
 
Hur ser man på relationen grönstruktur gentemot bebyggelse? Det står på ett ställe i ÖP att 
grönstrukturen är ett prioriterat område, på ett annat att man går ifrån ÖP 99 där man ville 
behålla den sammanhängande grönstrukturen. Vilket gäller?  
 
Det talas i ÖP om att man ska koppla ihop olika områden med varandra, främst med 
infrastruktur. Finns det också tankar kring hur Stockholm skulle kunna växa ihop? Eller är 
detta inte ett mål?  
 
Framtid:  
Vad anser du om Stockholms utveckling, är planeringen på väg in i en ny fas?  
 
Lämnar vi modernismen bakom oss i och med den nya översiktsplanen?  
 
Är Promenadstaden en ny planeringsdoktrin anser du? Eller något annat?  
 
Tror du att Promenadstaden kommer få ett reellt genomslag i den fysiska planeringen av 
Stockholm?  
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Byggnadsordningen har ju kategoriserat olika stadsplaneringsideal i kartform. Tror du att 
Promenaden kan komma att bli en ny/ nya områden på denna karta?  
 
Byggnadsordningen har ju kategoriserat olika stadsplaneringsideal i kartform. Tror du att 
Promenaden kan komma att bli en ny/ nya områden på denna karta?  
 
Hur påverkar det att Kristina Alvendal inte längre är stadsbyggnadsborgarråd?  
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