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Inledning

Syfte

Syftet med kandidatarbetet är att undersöka om och hur 
funktionalistiskt planerade områden kan utvecklas till att bli 
det som vi uppfattar som stad med alla dess olika funktioner. 
Denna utveckling är direkt kopplad till förtätning utav städer 
som ger ett underlag att förändra befintliga strukturer.

Frågeställning

Om möjligt, hur kan den funktionalistiskt planerade kommun-
delen Viksjö i Järfälla kommun i Stockholms län kan komma 
att förtätas för att fungera och upplevas som en stad med alla 
dess olika funktioner?

Problemformulering

Villamattor rullas ut i förorterna och nya områden planeras 
på jungfrulig mark likt öar isolerade från varandra som sam-
manlänkas med motorleder, som samtidigt bildar barriärer 
för alla andra sätt att ta sig fram än med bil. Det som sker är 
en paradox – staden glesas ut samtidigt som fler flyttar in till 
den. Problemet är att alla funtionalistiskt planerade områden, 
med sina karaktäristiska överblivna ytor efter planering 
(SLOAP), anses vara färdigbyggda en gång för alla. 

Stockholm med en inflyttning på ca 20 000 personer om året 
behöver hushålla med mark och utnyttja impedimentmark 
och överblivna ytor för att förtäta. Förtätning idag sker ofta 
mellan två befintliga områden på oanvänd mark, på nerlagda 
industriområden eller punktvis med liten effekt. De nya 
områdena som utgör förtätningen bildar för det mesta egna  

öar och kopplas inte ihop i ett större sammanhang i stads-
delen eller i staden. Sällan sker en övergripande förtätning 
som förändrar hela områdets karaktär och skapar nya 
rörelsemönster och vanor. I majoriteten av fallen exploateras 
obebyggd mark innan man har undersökt möjligheterna att 
förtäta inom befintliga bostadsområden. Helt nya stadsdelar 
kräver omfattande infrastruktur som redan finns tillgänglig i 
befintliga områden. I befintliga områden bidrar även förtät-
ning till ett bättre underlag för kollektivtrafik och service.

Avgränsning

Jag avgränsar mig geografiskt sett till Viksjö och tänker inte 
behandla sociala aspekter såsom integration, etnicitet och 
socioekonomiska förhållanden. Nimbyeffekten av en förtät-
ning är ett ämne som jag inte kommer att behandla då jag 
först och främst fokuserar på den fysiska strukturen och hur 
den kan upplevas.

Metod och teori

Metoden jag har valt är att under diskussionen relatera 
till, och efter genomförd diskussion överföra resultaten på, 
en verklig ort. Mitt val av ort baseras på min förförståelse 
för orten då jag har varit boende där. Orten jag har valt är 
Viksjö som ligger i Järfälla kommun i Stockholms län. För 
att tydliggöra mitt resonemang så kommer kandidatarbetet 
att resultera i ett planförslag för Viksjö. Mina teoretiska ut-
gångspunkter bygger till stor del på Jane Jacobs och Jerker 
Söderlinds syn på staden. De två referenserna finns kontinu-
erligt med i mitt resonemang tillsammans med andra viktiga 
kompletterande och kritiska synsätt.
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Beskrivning

Viksjö är en typisk 60-70-talsförort i Stockholmsregionen som 
består av mestadels villamattor och radhusområden samt ett 
mindre centrum med ett antal flerbostadshus. I centrum har 
en viss punktvis förtätning skett men annars ser Viksjö ut som 
när det byggdes. Viksjö är uppbyggt utav flera småhusom-
råden där varje område bildar en egen enklav som är 
kopplad till en matargata som leder till huvudleden genom 
Viksjö – Viksjöleden. Det är en typisk SCAFT-planering med 
konsekvent separerade gc-vägar och mycket impediment-
mark.

Mitt kandidatarbete ska leda fram till ett planförslag som 
visar på en övergripande förtätning av Viksjö. Vägen till plan-
förslaget ska även kunna ses som en modell för förtätning 
utav områden med liknande struktur.
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Jag vill inleda med att citera Johan Johansson, arkitekt MSA, 
ur Svenska dagbladet den 18 februari 2010:

”Stadsplanering ska ge sammanhang
När företagsklimatet i Sverige diskuteras brukar det vara be-
skattning och anställningsregler som står i fokus. Mer sällan 
uppmärksammas den fysiska miljöns betydelse för före-
tagsklimatet, och hur städer kan underlätta eller försvåra för 
produktiva verksamheter.

Företagande förutsätter samarbete, möten, leveranser, kort 
sagt en mängd olika kontakter med omvärlden. Ju kortare 
avståndet är mellan ett företag och dess kunder och samar-
betspartners, ju närmare de kan komma varandra, desto ef-
fektivare kan verksamheten bedrivas. Det är därför männi-
skor har byggt städer genom årtusendena: för att underlätta 
det produktiva livet genom att skapa strukturer som låter en 
mängd olika verksamheter och individer existera nära varan-
dra.

Den stadsplanering som bedrivs i Sverige idag syftar emeller-
tid inte till att skapa närhet och underlätta företagande, utan 
till det motsatta: att skapa lugna, avskilda och fridfulla en-
klaver för fritid och konsumtion. Det är bostadens och hem-
livets kvaliteter som bildar utgångspunkt och måttstock för 
vår planering, och det statliga verk som arbetar med frågorna 
heter följaktligen Boverket. Till och med när det uttalade 
syftet är att skapa en miljö för samarbete och produktion, 
som på Norra stationsområdet i Stockholm, blir resultatet 
en stadsplan som skapar avstånd istället för närhet, och som 
motverkar utveckling och förändringar, som om det handlade 
om vilket bostadsområde som helst.

Det finns en utbredd föreställning om att stadsplanering mest 
är en fråga om trivsel och estetik. Men det är fullständigt fel. 
Stadsplanering handlar inte om estetik, utan om ekonomi 
och sammanhang, och om att skapa utrymme för olikheter. 
Hur städer planeras påverkar deras produktiva förmåga på ett 
genomgripande och djupgående sätt, och över lång tid. I för-
längningen påverkar det hela samhällsekonomin.
Städer är inte främst platser för boende och konsumtion. 
Städer är i grunden platser för företagande, utbyte, samar-
bete och produktion, för det produktiva livet i vid mening. 
När vi glömmer bort det, och bara planerar våra städer för 
konsumtion och fritid, så påverkas naturligtvis företagsklima-
tet. Till slut syns effekterna även i årsboksluten och i statsfi-
nanserna. Stora samhällen har gått under för mindre än så.”

Johan Johansson, arkitekt MSA

Inledande citat
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Begreppet stad kan defineras på många olika sätt. I Sverige 
har vi sedan kommunreformen 1971 inga städer längre utan 
bara kommuner. Ett annat begrepp som används av Statistis-
ka Centralbyrån för att beskriva att folk bor tätt tillsammans 
är tätort. Enligt SCB bor idag bor 84 procent av Sveriges be-
folkning i tätorter. 
Trots att 84 procent av befolkningen bor i tätorter som styrs 
och planeras med kommunens planmonopol så är förvånans-
värt få medvetna om vad planering kan innebära för en ort. 
Genom att planera på ett visst sätt för ett nytt område så 
låser man fast utvecklingen av staden enligt den nya struk-
turen. Byggnaderna kommer att finnas på samma plats under 
en lång tid och de är för medborgarna oundvikliga (Söderlind 
1998, s.20). Planerarna har alltså ett ansvar gentemot folket. 
Att i efterhand förändra en stadsstruktur är en process som 
tar flera decennier. Det är alltså viktigt att ta reda på motiven 
för en viss struktur i staden och förutse dess framtida funk-
tion i ett större sammanhang. 

Städer har funnits under årtusenden alltifrån den påstått äld-
sta staden i världen, Jeriko från 8000 före Kristus, till antiken 
och ända fram till idag. Fenomenet stad är något som i de 
flesta fall har uppstått slumpmässigt utan styrning upp-
ifrån. Det kan börja med en ansamling av boende längs med 
en flod, där flera vägar korsas och där människor möts eller 
en spång över ett vattendrag. Gemensamt för alla spontana 
stadsbildningar är att läget har varit ypperligt för handel mel-
lan människor. En plats där människor kan mötas och bedriva 
handel och olika former av verksamheter.

Stadsplanering är relativt nytt i förhållande till städer efter-
som folket själva har skapat den stad som har efterfrågats. 

När sedan städer har vuxit sig så stora att de skapar pro-
blem som är omöjliga att lösa utan styrning uppifrån så har 
stadsplaneringskonsten vuxit fram för att råda bot på stadens 
problem. Var tid har sin typ av problem i staden och 
stadsplanerarna har lösningen som implementeras på staden 
med nya förändrade strukturer.

Vi är dåliga på att förutse problem och förekomma dem. Ofta 
är vi steget efter i stadsplaneringen. Det dyker ständigt upp 
nya problem som ska lösas istället för att man planerar för 
en stad där man förebygger nya problem. Dagens lösning på 
problem kan också bli morgondagens nya problem. Genom 
att fastslå en ny struktur för staden så styr man utvecklingen 
åt ett visst håll. Denna styrning åt ett visst håll bör man vara 
mycket medveten om vart den är på väg.

Hur ska vi ta hänsyn till alla problem i staden och hur ska 
vi kunna lösa dem samtidigt som en massiv inflyttning sker 
som kräver nya bostäder och arbetsplatser? Hur och var ska 
vi bygga nytt? Ska staden breda ut sig ännu mer eller ska vi 
sätta en nutida ”stadsmur” i form av administrativa gränser 
och bygga inåt? Vilken typ av stad vill vi ha?

Markutnyttjandet

Städer har alltid haft administrativa gränser och därmed har 
alltid marken inom stadsgränserna varit begränsad. Knapphet 
på mark råder inom städer vilket leder till att man bygger på 
höjden och utnyttjar marken väl – inga biytor lämnas kvar. Så 
har det sett ut genom årtusenden. Staden har varit som ett 
stort pussel där bit för bit läggs och anpassas till den nästa.  
Men med nya stadsideal i början av 1900-talet så bör-

2.1 Inledning
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jar städerna att breda ut sig och spräcka de administrativa 
gränserna. Knappheten på mark minskar och värdet sjunker 
därmed. Nu läggs inte pusselbit för pusselbit utan istället väx-
er hela bostadsområden fram. I och med minskad knapphet 
på mark så ser man inte värdet på alla ytor i staden längre, 
vilket leder till att nya områden kan komma att avgränsas med 
outnyttjad mark och trafikleder kan omges av impediment-
mark. Marken är så lite värd när man bygger dessa områden 
att man har råd att få mark över efter planering (SLOAP) till 
fördel för en rationell plan.

Låt oss titta närmare på stadsdelen Östermalm som har 
nästan lika många invånare som hela Järfälla kommun (Öster-
malm: 60 000 inv, Järfälla: 65 000 inv) men är till ytan unge-
fär lika stor som Viksjö som har 15 000 invånare. Östermalm 
lyfts fram av Berglund, Sjöström och Åström som ett typiskt 
exempel på tät stad, blandstad, kvartersstad, rutnätsstad och 
ibland även kallad traditionell stad. Termen traditionell stad 
kan ifrågasättas då staden alltid bygger på en tradition men 
kan vara alltifrån kvartersstad till villaområden. Det som ex-
emplet ska visa är hur en viss typ av stadsstruktur, nämligen 
den i Östermalm hanterar olika typer av funktioner. Dessa 
funktioner kan delas upp i följande kategorier (Berglund, 
Sjöström och Åström 2004, s.20, 21). 

Gatustrukturen

Östermalm har tydliga trafikstråk i form av stora esplanader, 
på den största av dem, Valhallavägen, färdas ca 40 000 for-
don per dygn. Trots att det är lika mycket som en motorväg 
så finns det många övergångsställen och i mitten av de båda 
körriktningarna finns det ett promenadstråk. Den hårt trafik-
erade gatan bildar ingen barriär likt många andra motorvägar. 
Östermalms kvartersstad med sitt rutnätsmönster av gator 
gör att man kan välja olika vägar att gå för att nå samma mål. 
Som ett exempel så finns det trettio alternativa vägar mellan 
Karlaplan och Stureplan.

Kollektivtrafik

Tätheten i Östermalm skapar ett underlag för en väl utbyggd 
kollektivtrafik där det aldrig är mer än 200-300 m till när-
maste hållplats för buss och tunnelbana.

2.2 En stadsdels struktur
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Handel

”I den glesa staden blir servicen koncentrerad – 
i den koncentrerade staden blir servicen spridd.” 
(Berglund, Sjöström och Åström 2004, s.20)
Det gör att den täta stadsdelen Östermalm inte har längre än 
200-300 m till närmaste livsmedelsbutik.

Funktionsblandning

”Den öppna funktionsuppdelade strukturen i modernismens 
stadsmiljöer är låst när det gäller markanvändningen – den 
låsta kvartersstrukturen i kvartersstaden är öppen för olika 
användningssätt.” (Berglund, Sjöström och Åström 2004, 
s.20). Jämnt utspridda över hela stadsdelen Östermalm finns 
små och större arbetsplatser där hus har fått ny användning, 
nya funktioner.

Grönytor

Grönytorna i parker är inte mer än 3,5 kvadratmeter per per-
son och trots det är det inte fullt med människor i parkerna. 
Det som räknas är inte ytan och kvantiteten på grönområden 
utan dess kvalitet, dvs utformningen och läget. I rapporten 
”Mer park i tätare stad” (Ståhle 2005) tas sambandet mel-
lan tät stad och grönområden upp. 4% av de boende i Öster-
malm upplever brist på parker och naturområden samtidigt 
som samma siffra i villaförorten Örby, Stockholm är hela 40%.

Kultur

I och med tätheten i Östermalm så finns det ett underlag för 
ett rikt kulturutbud inom gångavstånd för alla invånare.

Utanför den täta innerstaden finner man generellt sett 
bostäder i bostadsområden som har blivit planerade vid ett 
tillfälle som ett projekt och bildar en enklav i staden. Dessa 
enklaver skiljs åt och bildar mellanrum som inte har någon 
tydlig funktion. Det är ytor som har blivit över och bidrar 
till en splittrad stadsbygd. Områdena planerades i detalj på 
ritbordet och ut kom en färdig produkt, vilket gör det svårt 
att förändra och förtäta inom området. De saknar en gener-
ell struktur som därmed försvårar för kompletteringar. Det 
behövs en tydligare övergripande stadsplanering som ser 
staden som kontinuerliga rum som hänger ihop (Broms Wes-
sel, Tunström, Bradley red. 2005, S.119).

Grannskap är ett begrepp som ofta dyker upp för att beskriva 
ovan nämnda bostadsenklaver. Detta grannskap bildar en 
skyddad miljö där endast de boende och inga främmande 
passerar. Detta  ideal består av ca 7000 personer uppdelade 
i mindre grupper, anpassade efter lekande barn, för att ge 
underlag till en skola, några butiker och ett kulturhus (Ja-
cobs 2005, s.139). 7000 personer är ett mått som Jane Ja-
cobs använder sig av och hon utgår ifrån ett nordamerikanskt 
planeringsperspektiv. Det viktiga är inte att lägga fokus på hur 
många som utgör ett grannskap utan istället se till fenomenet 
i ett större sammanhang, nämligen staden.

Fenomenet grannskap ses ofta som något positivt, en ideal-
bild, och något som härstammar från ”det gamla samhället” 
(Franzén och Sandstedt 1993, s.40). Franzén och Sandstedt 
menar att grannskap kan ställas mot förort, att i den ratio-
nella, moderna förorten har grannskapet gått förlorat. 
Uppkomsten av grannskapsplanering kan ses som ett gensvar 
på 1930-talets funktionalism som inte lyckades bilda denna 

2.3 Grannskap
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gemenskap. Det är på 40-talet som denna idealbild växer 
fram där staden ses som ”det onda” och arkitekturen utgör 
antingen ett gytter eller funktionalism som man vänder sig 
mot. Man sökte efter något annat. På 70-talet sker samma 
sökande efter ”det goda” (grannskapet) men i det här fallet 
ser man inte staden som ond utan istället de förorter som har 
vuxit fram under 60-talet (Franzén och Sandstedt 1993, s.81). 
Intressant är att grannskap har uppkommit som en motreak-
tion på ”det onda” som man vill stänga ute. Följaktligen blir 
då grannskapen inåtvända för att skärma av ”det onda” utan-
för.

Jane Jacobs hävdar att grannskap i denna form inte har någon 
mening i stadens sammanhang. Stadsbor är rörliga män-
niskor och använder sig av hela staden och dess funktioner 
och utbud. Det är just utbudet och valfriheten som utgör en 
storstad. Människor i staden ska inte skärmas av till mindre 
grannskap utan tvärtom, integreras i ett större sammanhang 
där de bidrar med sin kunskap och sina kulturyttringar. Vi kan 
inte betrakta bostadsområden som självständiga enheter av 
småstadsmodell. Ett bostadsområde saknar ekonomisk och 
social självständighet eftersom de är delar av städer. Detta 
ska ej blandas ihop med lokalt självstyre i stadsdelar som till 
skillnad från enskilda enklaver faktiskt utgör delar i staden 
som bildar dess helhet. 

Enligt Wessel, Tunström, Bradley så finns det många orsaker 
som bidrar till att man fortsätter att planera i dessa föråldrade 
metoder. Dels så är PBL (plan- och bygglagen) inte anpassad 
för stadsplanering utan utgår ifrån kommunplanering. I större 
städer möts flera kommuner och deras översiktsplaner kan 
komma att sträva åt olika håll och gynnar inte regionens ut-

veckling. Kommungränser är administrativa gränser och har i 
en större stad ofta ingen betydelse för själva stadsbygden och 
dess funktionella gränser. PBL som är mycket hårt 
kopplad till dessa gränser blir därför lätt föråldrad i detta 
sammanhang. Kommungränser bildar idag barriärer då kom-
munerna ser gränsen till sin grannkommun som periferi vilket 
motverkar den kontinuitet och helhet som ska råda inom ett 
stadslandskap. Motståndet hos närboende och sakägare är 
även en orsak till varför det underlättar att planera för nya 
slutna enklaver istället för att utmana det modernistiska 
planeringsidealet och förtäta befintliga områden. Det finns 
en avsaknad av idén om stadsbygden som en helhet hos 
människor, vilket leder till att närboende förväntar sig att de-
ras område alltid kommer att se ut som det gör, trots akut 
bostadsbrist och massiv inflyttning.

Begreppet grannskap är inte alltid som det beskrivs ovan, 
utan kan fungera väl när man pratar om grannskap baserade 
på en gata i staden. Här bildas inga avgränsade enheter då 
grannskapen är fysiska, sociala och ekonomiska kontinuiteter 
i staden (Jacobs 2005, s.145). I sitt resonemang om grann-
skap kommer Jane Jacobs fram till fyra målsättningar för 
stadsplanering. Dessa bygger på att gatan, stadsdelen och 
staden som helhet är de enda grannskapen i staden som kan 
uppvisa användbara egenskaper i verklighetens självstyre.

1. Främja levande gator
2. Gator ska bilda så sammanhängande nätverk som  
 möjligt i stadsdelar
3. Använda allmänna platser och offentliga byggnader  
 för att knyta samman detta nätverk
4. Förstärka den funktionella identiteten hos områden,  
 stora nog att vara stadsdelar
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2.4.1 Trottoarens offentliga funktion

Trottoarer är inte bara transportsträckor för gående längs 
med gator. De fyller en viktig funktion i samhället, i staden, 
nämligen att samla människor som inte känner varandra 
och ge chansen till spontana möten och kontakter. Om istäl-
let personkontakterna människor emellan begränsas till pri-
vata umgängeskretsar så fråntar man staden den uppgiften 
och kvar blir ödelagda områden med litet folkliv. Folklivet på 
gatorna uppfyller en social assistans som kallas tillit. Ju fler 
praktiska ärenden vi utför på gatan och i dess affärer och 
verksamheter, desto mer kommer vi i kontakt med folk och 
skapar tillit. Genom att många människor rör sig på en liten 
yta så uppstår en typ av socialt ansvar och uppfostran. Vi ser 
vad som händer runt omkring oss och agerar om något inte 
står rätt till. Det gör gatan till en tryggare plats att vistas på 
(Jacobs 2005, s.79).

2.4.2 Barnen i staden

Det talas ofta om hur bra det är för barn att växa upp med 
mycket natur och grönområden runt knuten, till skillnad från 
innerstadsbarnen som bara har sina trottoarer att leka på. 
Ur hälsoaspekt kan naturen självklart erbjuda ett mervärde, 
men om vi ser till barnuppfostran i staden, i samhället så 
kan verkligheten se annorlunda ut. Jane Jacobs beskriver att 
Charles Guggenheim undersökte varför hälften av barnen på 
en förskola motvilligt gick hem. Det visade sig bero på att de 
barnen bodde i ett nybyggt område med få gator och mycket 
grönområden som de var tvungna att korsa på väg hem. Här 
hade barnen ofta råkat ut för mobbning och var rädda att ta 
sig hem genom parkmiljön. Den andra halvan bodde i slum-

kvarter men kände sig trygga på väg hem eftersom de kunde 
välja mellan många olika gator och fly undan mobbing genom 
att springa in i en affär eller få hjälp från andra som rörde sig 
på gatan.

Enkelt uttryckt så finns det fler vuxna vakande ögon i en ga-
tumiljö med husen tätt och verksamheter i bottenvåningen 
än vad det gör i en park. En park eller ett större grönområde 
är som en frizon för barn. Avsaknaden av vuxna med uppsikt 
över barnen kan leda till asocialt beteende; det är lättare att 
hitta på hyss och agera mot de vuxnas normer och regler. 
Naturligtvis finns det parker som är trygga och bra för barn 
och gatumiljöer som inte är det. Ju mindre folk som rör sig 
igenom ett område desto färre vakande ögon finns det. 

I och med att boendetätheten i svenska städer har minskat 
med en tredjedel mellan 1960-1995 samtidigt som städers 
ytor har ökat med 70% så finns det många alternativa boen-
den i förorten. Det blir attraktivt för barnfamiljen att bosätta 
sig i förorten i en villa eller radhus med egen tomt och för en-
samstående lockar stadens urbanitet (Arnstberg 2005, s.20). 
Men med nya generationer visar trenden att fler barnfamiljer 
väljer att bosätta sig i innerstaden. De planerade skolorna och 
förskolorna räcker inte längre till i exempelvis Stockholms in-
nerstad (Dagens nyheter 2010-04-13). Alexander Ståhle visar 
även på att det är innerstaden i Stockholm som är barntätast 
kommunen (Ståhle 2005). 

2.4.3 Trygga miljöer

För att uppnå trygga miljöer ställer Jane Jacobs upp tre 
förutsättningar (Jacobs 2005, s.57).

2.4 Stadens sociala aspekter
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1. Gränserna mellan privata och offentliga rum måste  
 vara tydliga och får inte flyta in i varandra som ofta  
 händer i förortsområden.
2. Det måste finnas vakande ögon som har uppsyn   
              över området och byggnaderna måste vända sig   
 utåt mot gatan istället för inåt då de gör gatan blind  
 för förbipasserande.
3. Strömmen av förbipasserande måste vara kontinu- 
 erlig, dels för att fler vakande ögon ska finnas och  
 dels för att locka fler från husen att ha uppsikt på  
 gatan, följa folklivet.

Även i skriften ”Tryggare stad” (Götebors stadsbyggnadsk-
ontor 2000) behandlas ovannämnda punkter som ett sätt 
att öka tryggheten. Jane Jacobs fokus ligger i förhållandet 
mellan byggnader och gatan medan man i ”Tryggare stad” 
också framhäver gestaltningen av parker och grönområden 
samt kommunikationer i staden. Ett exempel är hur kollek-
tivtrafikhållplatser ligger i förhållande till bostadsområdet 
och hur avståndet däremellan kan gestaltas bättre.

2.4.4 Blandade funktioner i staden

Svenskens, enligt klichén, drömboende är en röd stuga på 
Stureplan. Det visar på att svensken föredrar stadslivet med 
alla dess fördelar men ändå vill ha närhet till natur och den 
lantliga idyllen. Vi har inte samma tradition av urbanitet som 
andra delar av Europa men samtidigt har vi sedan efter-
krigstiden blivit alltmer urbana (Arnstberg 2005, s.19). Vi vill 
ha nära till staden och dess serviceutbud. Kan man då inte 
öka stadsmässigheten och servicen där man bor utan att göra 
avkall på natur?

För att få underlag för ett bra serviceutbud och affärer krävs 
det att det rör sig människor i området. Det är viktigt att det 
finns ett folkliv på gatorna vid olika tidpunkter på dygnet. De-
taljhandeln är beroende av att människor kommer och går 
under hela dagen, om inte så blir verksamheterna tvungna 
att stänga igen. Fler människor kommer att röra sig på gatan 
om det finns fler primära funktioner i stadsdelen. De som ar-
betar i en stadsdel kräver en typ av verksamheter, exempel-
vis lunchrestauranger och en del kommersiella inrättningar, 
medan de som är boende kräver en annan typ av verksamhet 
men samtidigt får större valfrihet genom de arbetandes krav 
på verksamheter i området. Området gynnas av detta ”eko-
nomiska samarbete”. Om någon av grupperna skulle försvin-
na, de boende eller de arbetande, så skulle även deras typ 
av verksamheter som de behöver stängas igen (Jacobs 2005, 
s.180). 

I det här fallet blir heller inte ett plus ett, dvs arbetande och 
boende, lika med två utan snarare lika med tre. I och med 
mångfalden så lockas ännu fler människor ut än om områ-
det hade varit mera ensidigt till utbudet sett. En liten del kan 
också komma att lockas från andra områden i staden för att 
upptäcka något nytt. Genomströmningen och kundunder-
laget i stadsdelen ökar därmed.

En annan funktion i staden är rekreation i naturen, parker och 
skogar. Stockholm är en relativt ”grön” stad med en innerstad 
där det i majoriteten av alla fall aldrig är längre än 500m till 
närmaste grönområde (Ståhle 2005). 
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2.5.1 Gaturum

Berglund, Sjöström och Åström talar om gatans roll i staden. 
Traditionellt sett så har gatans roll i staden varit mötesplat-
sen för gående blandad med långsam fordonstrafik. Men se-
dan bilen har gjort allt större intåg i våra samhällen så har 
planeringen ofta utgått från bilismens behov och anpassat 
gator därefter. Det är viktigt att gatan får tillbaka sin betydelse 
även för gående och cyklister. På en gata ska alla trafikslag 
samsas och inte separeras. De nämner viktiga faktorer för ett 
gaturum som är anpassat för gående och cyklister.

1. Gaturummen ska gärna vara smala så att man får  
 en bra överblick och kan se skyltfönster på båda   
 sidorna om gatan.
2. Böjda gaturum skapar nyfikenhet vad som finns runt  
 hörnet.
3. Trafikvolymerna bör vara små men viktigast är sänkt  
 hastighet.
4. Tillgodose gaturummet med trottoarer,    
 övergångsställen och sittplatser.
5. Husens entréer och verksamheter ska vända sig mot  
 gatan.
6. Småskaliga kvarter och varierad arkitektur.
7. Estetiskt tilltalande ”möblering” av gaturummet.
8. Grönska i form av träd, buskar och rabatter.
9. Varierande markbehandling.

2.5.2 Små kvarter

Långa och stora kvarter leder till färre punkter med valmöj-
ligheter att kunna ta en annan väg. Om man bor i ett långt 

kvarter så behöver man gå en längre sträcka innan man kom-
mer till en tvärgata som länkar ihop dessa långa gator. Det 
blir då mindre troligt att man besöker en parallellgata till den 
långa gatan eftersom det i många fall skulle innebära en stor 
omväg. Om kvarteren däremot är uppbrutna i mindre enhet-
er så ökar valmöjligheterna att gå på olika för att nå samma 
slutmål. När valmöjligheterna ökar så blir genomströmningen 
av människor större och fler främmande människor passerar 
på gator de själva inte bor på och upptäcker därmed vad som 
finns i kvarteret bredvid. Fördelningen av människor blir jäm-
nare i gatunätet och på så vis kan också verksamheter och 
affärer fördelas jämnare i ett område (Jacobs 2005, s.205). 
Korta kvarter och många korsningar bidrar även till en tryg-
gare stad eftersom valmöjligheterna blir fler samtidigt som 
fler människor har lättare att orientera sig i överblickbara 
stadsmönster (Götebors stadsbyggnadskontor 2000, s.44). 

2.5.3 Barriärer och gränser

Det mest klassiska exemplet på en gräns eller en barriär är 
en järnväg genom staden. Ofta talar man om ”andra sidan 
järnvägen” som ett sämre område på grund av avskärmnin-
gen i och med barriäreffekten. Värst drabbade av barriärer 
är dock områdena närmast själva bariärren på båda sidor 
om den. Ett område vänder sig alltid inåt mot områdets mitt, 
mot ett centrum där omväxling och utbyte sker och det som 
ligger längst ut mot en gräns eller barriär blir mindre attrak-
tivt. Jane Jacobs menar att impopulariteten i dessa områden 
inte i första hand beror på bullret och den ofta fula miljön vid 
järnvägar, motorleder och hamnområden. Hon påstår att om-
rådena är livlösa och förfallna på grund av att barriärer kapar 
av gatorna och skapar återvändsgränder. En sådan gata blir 

2.5 Stadens fysiska aspekter
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sista utposten för stadslivet i området och därmed också folk-
tomt. Eftersom få använder gatorna längst ut används också 
dess tvärgator och närmaste parallellgata i liten utsträckning. 
En ond cirkel skapas där mindre folkliv gör att det blir färre 
verksamheter och affärer vilket i sin tur minskar folklivet 
ännu mer. Ett vakuumområde i staden uppstår. Det är viktigt 
att få cirkulation av människor i ett område för ökad trygghet 
och tillit till medmänniskor. 

2.5.4 Äldre byggnader

Behovet av äldre byggnader i staden är stort för att få ett 
mångfacetterat utbud av affärer, butiker och verksamheter. 
Lokaler i nya byggnader är dyra och riktar sig därför till mer 
kapitalstarka verksamheter. Om det då bara finns nya 
byggnader i ett område så kommer det bara att finnas en 
viss typ av verksamheter där. I äldre hus däremot är avbetal-
ningarna ofta avskrivna eller låga och hyrorna sätts därefter. 
I dessa hus har andra, inte så kapitalstarka, verksamheter 
råd att etablera sig. Det är därför nödvändigt att bevara gam-
la byggnader och blanda dem med nya för att få en större 
mångfald inom samma område (Jacobs 2005,s.215).

2.5.5 Täthet skapar underlag

Jane Jacobs lyfter fram John H. Dentons studier om amerikan-
ska förorter och brittiska ”nya städer”. Denton kom fram till 
att de platser han hade studerat var i behov av en storstad för 
att kunna bevara sitt kulturella utbud. Problemet var att be-
folkningstätheten i områdena inte var tillräcklig som underlag 
för det. Han menade att decentraliseringen och utglesningen 
av staden gav upphov till bara en typ av effektiv ekonomisk 

efterfrågan, nämligen majoritetens. 
”De enda varor och kulturformer som kommer att finnas till-
gängliga kommer att bli dem som majoriteten efterfrågar” 
(Jacobs 2005, s.229).

Täthet i sig utgör inte en levande stadsdel. Det måste kom-
pletteras med blandade funktioner, varierande utbud av lo-
kaler och bostäder och mindre uppbrutna kvarter. Det här tas 
upp under egna rubriker. Tätheten och koncentrationen kan 
däremot sättas i relation till utbud och mångfald. 

Enligt Jane Jacobs har höga koncentrationer av bostäder 
dåligt rykte inom stadsplaneringen. Detta menar hon beror 
på den tidigare ofta förekommande trångboddheten som 
skulle lösas genom vackert planerade trädgårdsstäder med 
rymd mellan husen. Men här blandar planerare ofta ihop de 
olika begreppen. Trångboddhet och bostadstäthet är två olika 
saker. Trångboddhet kan förekomma i alla typer av boende 
från stenstad till luftig trädgårdsstad och innebär helt enkelt 
att det bor för många i enskilda bostäder. Bostadstäthet är 
ett mått på hur många enheter bostäder som går på en en-
het tomtmark. Bostadshusen kan alltså stå vägg i vägg och 
mycket tätt men de boende kan ändå ha det spatiöst. 

Viktigt att komma ihåg i diskussionen om täthet är att den 
svenska stadstraditionen är relativt ung jämfört med konti-
nentala Europa. Vårt historiska arv bygger på landsbygds-
samhällena som ligger till grund för vad många ser som ideal. 
Det är därmed också naturligt att många väljer att ha sin egen 
grästäppa med anslutning till skog trots att de vill vara en del 
av den växande staden. Detta är en av orsakerna till att 
stadsutglesning inte ifrågasätts av folket (Wiklund 1995). 
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En starkt kritisk åsikt är Bosse Bergmans citat ur Arkitektur 
7, 2005: ”Som en mindre bild av det nutida stadslandska-
pet måste naturligtvis den täta kvarterstadens kvaliteter 
och fördelar förvaltas på bästa sätt. Men i alla dessa vägori-
enterade noder, där möjligheten till förändring och trafikala 
kopplingar är viktiga, riskerar kvarterstadens former att bli 
en tvångströja. Att över huvud taget genom förtätning ’läka 
samman’ dessa bebyggelser, som en annan av favoritformul-
eringarna lyder, är med tanke på de stora arealerna och mo-
biliteten givetvis en omöjlig och felformulerad uppgift.”

I boken Spelet om staden (Frank 2005) behandlar Inger 
Bergström sprawl och lyfter fram dess fördelar som inte kan 
konkurera med den täta staden. Som tidigare nämnts pekar 
även hon på att det egna huset står som mål i boendekar-
riären samt att sprawl ger den enskilde både ekonomisk och 
social vinning. Men samtidigt föreslår hon att en förtätning av 
utglesade områden bör ske på impedimentmark.

2.5.6 Stadsplanetyper

Jerker Söderlind delar in stadsplaner i tre olika typer (Söder-
lind 1998, s.61).

1. De facto – beskriver underhand eller i efterhand den  
 form som innehållet har tagit sig.
2. A priori – planering i förväg, fastställer form innan 
 innehållet är bestämt.
3. Pre facto – föreskriver i förväg både form och 
 innehåll.

Ett exempel på en de facto plan är den för Lund under me-
deltiden. Planen togs fram samtidigt som den växte organiskt 
och fastställde gränser mellan gator, torg, parker och kvarter, 
fastigheter samt byggnader. Innehållet bestämdes inte. Sam-
tidigt så kan tilläggas att en organisk framväxt av medeltida 
städer ifrågasätts. För oss idag ser strukturen spontan ut men 
kan likväl ha varit hårt styrd. Grundandet av städer på medel-
tiden föranleddes ofta av kungar och politik vilket pekar på 
en styrning av staden från början. En a priori plan är exem-
pelvis den plan som Albert Lindhagen ritade för Stockholm 
där de planerade kvarteren och gatorna har ritats ut utan att 
bestämma innehållet. Denna typ av plan är långsiktig och ge-
nerell eftersom inte innehållet är föreskrivet. I Lindhagens fall 
tog den 60 år att bebygga. Pre facto planer är det som har 
använts i all modernistisk planering från 1930-talet. Plane-
raren har en tydlig vision om både formen och innehållet i 
byggnaderna.

2.5.7 Beprövade stadsmönster

Den traditionella stadsmiljön bygger på en hierarkisk 
uppbyggnad av olika typer av rum. Det finns allt ifrån det pri-
vata rummet som kan vara en entré, uterum eller en liten 
gård till den halvprivata gemensamma gården för de boende 
i kvarteret och till sist det offentliga gaturummet. Människan 
har lätt att ”läsa” en stad med tydligt definierade stadsrum 
där samma typ av struktur återkommer med samma typ av 
innehåll, nämligen gator, torg, parker och kvarter. I moder-
nistiskt planerade områden är dessa stadsrum upplösta och 
flyter in i varandra. Här har planeringen utgått ifrån bilen som 
norm medan den traditionella kvartersstaden utgick 
ifrån människan. De två olika utgångspunkterna har även lett 
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till olika skalor i vardera stadsplaneringsideal. En skala som 
är anpassad efter bilen blir ohanterbar och för stor för en 
gående. Kvartersstaden har en skala anpassad efter männis-
kan (Berglund, Sjöström och Åström 2004, s.56)

”I den svenska småstaden kan man bo i ett litet hus med egen 
trädgård och på samma gång vistas i en riktig stadsmiljö med 
gator, gränder och torg. Denna kvalitet har vi tappat bort i 
våra moderna bostadsområden.”

(Rådberg 1994)

2.5.8 Isolerade projekt

Enligt Jane Jacobs är det ett felaktigt synsätt att se på byg-
gandet av ”betongghetton” och även isolerade funktiona-
listiska områden som ett separat projekt vid sidan om den 
övriga staden. När man ska rusta upp dessa områden och 
förbättra dem och behandlar dem som projekt begår man 
samma misstag igen. Jacobs menar att man ska se till områ-
dets läge i staden och länka ihop det med övriga stadsdelar. 
Områden som är avskurna från den övriga staden blir socialt 
och ekonomiskt handikappade. Det är nödvändigt för ett om-
råde att vara en del i stadens nätverk av gator och den väv 
som kan skapa genomströmning av människoliv i stadsdelar. 
Förutsättningarna som saknas för en levande stadsdel måste 
kartläggas. Är det brist på funktionsblandning, för stora kvar-
ter, för liten variation på byggnader eller för låg befolknings-
koncentration? De förutsättningar som saknas måste sedan 
tillföras så gott det går.

Boken ”Stadens renässans” (Söderlind 1998) tar avstamp i 
tolv olika förutsättningar som är nödvändiga för en återupp-
byggnad av staden från den idag splittrade staden med 
isolerade förortsenklaver och bostadsgrupper. I dessa 
förutsättningar beskrivs hur och varför staden bör utvecklas 
till något annat än vad den är idag.

Arkitektens ansvar

Stadsplaneringen har en relativ autonomi i förhållande till 
politik och ekonomi. I ett demokratiskt marknadsekonomiskt 
system såväl som i ett auktoritärt planekonomiskt system kan 
samma typ av stadsstruktur uppstå. Här bär alltså planerarna 
och arkitekterna ett stort ansvar men med frihet i och med 
de ideal och tankemodeller som de själva skapar och använ-
der sig av. Ansvaret kan delas in i ett överordnat ansvar för 
skapandet av planeringsideal, ett direkt ansvar genom de 
praktiska insatserna och ett indirekt ansvar hos många un-
derordnade ingenjörer och arkitekter. Frihet plus ansvar är 
lika med makt.

Allmänhetens efterfrågan

Det som byggs är bestående för en plats under en mycket lång 
tid och är oundvilkigt för människor i dess närhet. Planering 
och byggande måste därför underordnas den offentliga de-
batten och den politiska styrningen, vilket gör det till en fråga 
om politik snarare än estetik. Arkitektur och stadsplanering 
ska inte diktera villkoren för folket utan tvärtom tjäna allmän-
hetens efterfrågan.

2.6 Stadens återuppbyggnad
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Arkitektur och stadsplanering

Stadsplanerarens uppgift är att ställa upp ramar och regler för 
byggande på ett stycke mark som ska se till allmänintressets 
behov. Den ska uppfylla ett politiskt uppdrag, vilket innebär 
att en stadsplan i första hand är politiskt styrd. Arkitektens 
uppdrag är att företräda en klients särintresse och dess ön-
skemål om vad som ska byggas och förhåller sig till de 
uppställda ramarna av planeraren. Begränsningarna utgörs 
av vad som går att sälja på marknaden, vilket innebär att arki-
tektur i första hand är marknadsstyrt. Genom att skilja dessa 
två discipliner åt uppnås en stad i balans mellan politik och 
marknad.

Dagens systemfel

Det finns en bristande koppling mellan efterfrågan och 
produktion vilket utgör ett systemfel. Produktionen håller 
fast vid funktionsuppdelade områden, effektiva trafikappa-
rater och köpcentrum med hänvisning till att det moderna 
samhället kräver det. Samtidigt är efterfrågan på traditionell 
stad, såväl stenstad som småskalig trähusbebyggelse, mycket 
stor. Diskrepansen är tydlig.

Det ekonomiska perspektivet

Den traditionella staden är överlägsen icke-staden ur ett eko-
nomiskt perspektiv. Den täta staden erbjuder en mer efter-
frågad stadsstruktur där fler företag kan samlas på mindre yta 
och därmed få nära till varandra. Transporttiderna kortas och 
kan istället läggas på arbete eller fritid. Tät stad idag är efter-
frågad och har höga priser så om man skulle bygga ut staden 

enligt den modellen så skulle priserna i framtiden bli lägre 
och fler skulle kunna etablera sig inom den täta staden.

Det kulturella perspektivet

Den blandade staden erbjuder ett rikare kulturliv i form av 
fler mötesplatser och konfrontationer av oliksinnade och ett 
rikt utbud av kulturella institutioner. Staden skapar ett socialt 
förhållningssätt mellan människor, baserat på bland annat 
tolerans och tillit (se även Jane Jacobs s.79ff).
”Det från början ’funktionsdefinierade’ området skapar helt 
enkelt en intolerans mot annorlunda funktioner.”

(Söderlind 1998)

Det ekologiska perspektivet

Den traditionella staden är mer resurssnål än den funktion-
suppdelade icke-staden. I och med dess täthet minskar be-
hovet av transporter och kostnaderna för infrastruktur blir 
lägre. Tätheten skapar även ett underlag för en väl utbyggd 
kollektivtrafik samtidigt som den försvårar bilismens fram-
komst, vilket leder till att fler lämnar bilen hemma och hittar 
alternativa färdmedel. Slutligen hushållar man med markyta 
genom att bygga tätt och därmed tar mindre mark i anspråk 
så att mer natur kan sparas.

Stadens form

Staden har en grammatik och dess ”satsdelar” är gata, kvar-
ter, torg, park, tomt och byggnad. Samma beståndsdelar har 
använts i tusentals år och fungerar väl även idag och tillåter 
att en stad växer kvarter för kvarter likt årsringar på ett träd. 
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Den funktionalistiska tron om att ”formen följer funktionen” 
gör att hus och planer skräddarsys till vissa verksamheter, 
vilket för framtiden skapar en låsning om funktionen ska än-
dras. En stadsplan och dess byggnader ska vara så generella 
som möjligt för att möta framtida behov.

Tekniska förändringar

Tekniska förändringar erbjuder möjligheter och vi är inte lika 
bundna till platsen som förr i tiden. Men det ska inte vara 
tekniken som styr hur våra samhällen ser ut, den ska bara 
verka som ett medel för oss människor att forma den stad 
som uppfyller våra önskningar. 

Stadens uppsplittring

Samtidigt som städernas centrala delar upplever en renäs-
sans så breder förortslandskapet ut sig alltmer. Bostadsom-
rådena som byggs i förorten anpassas efter olika befolknings-
grupper (se även Wessel, Tunström, Bradley red. S.174) och 
deras inkomster, ursprung, ålder osv. Vid sidan om dessa 
byggs områden för arbete, handel och forskning. Det byggs 
mycket monofunktionella områden. Det som saknas är en 
gemensam plan för staden, en stadsplan till skillnad från alla 
detaljplaner och kommunbaserade översiktsplaner (se även 
Wessel, Tunström, Bradley red. S.119).

Ett missbrukat förtroende

För att återvända till en stark stadsplanering som hos många 
likställs med miljonprogrammet och rivningar i stadskärnor 
behövs ett förnyat förtroende. Detta kan ske genom att göra 

avsteg från funktionsplaneringen och gå över till en mer ge-
nerell planering samt avskaffa uppdelningen mellan trafik-
planerare och stadsplanerare för att kunna se gatan som en 
del i staden. Samtidigt med dessa avsteg ska framsteg ske när 
det gäller att upprätta långsiktiga, sammanhängande fysiska 
planer och ställa upp regelsystem för en hållbar ekonomi och 
ekologi, både för staden och den enskilde.

Realistisk stadsplanering

Planerare ska rita långsiktiga stadsplaner utan att bestämma 
husens enskilda placering och form precis som de ska plane-
ra för vägar och järnvägar utan att förutbestämma tekniken. 
Stadsplaneraren ska planera för staden utan att inkräkta på 
andras yrken, såsom husarkitekter, ekonomer, socialvårdare 
och konstnärer.
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Jerker Söderlind har ställt upp tio villkor för stadens liv som 
bygger på stadens grammatik. Han menar att om man står 
inför olika problem i staden så visar det sig att staden har en 
viss grammatik som bygger på väl använda delar som gator, 
torg, kvarter, kontinuerligt stadsväv, boende, arbete, trans-
port, handel, produktion och konsumtion (Söderlind 1998, 
s.33).

Försörjning

En stad bygger på arbete och försörjning. Folk bosätter sig i en 
stad för att kunna arbeta och försörja sig. Arbetet är primärt i 
en fungerande stadsmiljö och boendet sekundärt. Ett område 
för enbart boende saknar den primära funktionen i en stad 
och kan i sig aldrig leva upp till en stad hur man än utformar 
husen och gatorna.

Arbetsdelning

Ju större och tätare en stad är, desto mer diversifierad och 
specialiserad är dess verksamheter och yrken. Här kan man 
skilja på kvalitativ och kvantitativ stadstillväxt. En stad med 
antal invånare i balans till antal yrekesgrupper kallas kvalitativ 
medan en stad med få yrkesgrupper i förhållande till invånare 
kallas kvantitativ. I det sistnämnda kvantifieras yrkesgrupper-
na istället för att utvecklas kvalitativt.

Äganderätt

Staden bygger på äganderätt där ett centraliserat ägande 
leder till ett fåtal aktörer och ett spritt ägande till mindre och 
flera aktörer. Ett spritt ägande leder till ett mer behovsanpas-

sat byggande då mindre aktörer lättare kan se till individens 
efterfrågan. Ett spritt ägande ger också mer makt åt individen 
i förhållande till staten.

Genomströmning

Omvandlingen av en bostads- eller arbetsförort till en mer 
komplett stadsdel kräver genomströmning i området för att 
ge underlag till service, verksamheter och nyetableringar. En 
trafikerad genomfartsgata är mer attraktiv än en återvänds-
gränd som exponeringsläge.

Politisk instans

Storskaligt planerade områden byggda med planekono-
misk karaktär har lett till en avsaknad av makt, ägande och 
verksamheter för de boende. Makten bör flyttas från stora 
kommunala bostadsbolag och stora privata fastighetsägare 
till invånarna själva.

Kontinuitet

Staden bygger på en kontinuerlig utsträckning längs med ga-
tor och stråk kantade av byggnader. Modern stadsplanering 
har tagit avstånd från denna kontinuitet och planerar ofta 
grannskap (se även Jane Jacobs s.139) som avskilda öar i 
stadslandskapet. Sådana har inte en naturlig kontakt med 
kringliggande grannskap och de boende är inneslutna i, 
från planerarens sida, en föreställning om en självständigt 
fungerande liten by. De boende blir påtvingade planerarens 
ideal istället för att de själva utgör och formar närområdet i 
en flexibel och kontinuerlig plan.

2.7 Villkor för stadens liv
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Handel

Handeln är stadens uppkomst, orsak och framtida motor. För 
att en stad ska förbli en stad så måste handeln integreras och 
kunna få växa i staden. En stad är i första hand inte en plats 
att bo på utan en plats där handel bedrivs och ekonomin får 
blomstra.

Kritisk massa

Stadsdelscentra har ofta inte en tillräcklig kritisk massa av ar-
betsplatser och verksamheter för att kunna motstå stadens 
centrala gravitationskraft. Stadens centrum kastar en ”funk-
tionsskugga” som gör att närområdena ofta inte kan vara 
självförsörjande. Med dagens planering tillåts en kritisk mas-
sa av handel att ansamlas i köpcentrum långt ifrån centrum. 
Istället skulle denna handel kunna integreras i staden om den 
politiska viljan fanns.

Tidsmässig kontinuitet

Jerker Söderlind om rutnätsstadens planer:
”Dessa planer kan kallas a priori-stadsplaner, eftersom de i 
tiden föregår, föregriper och föreskriver stadens byggande. 
Dessa planer har mer gemensamt med lantmäterikonsten 
än med byggnadskonsten. Och de fungerar parodoxalt nog 
nästan alltid bättre än 1900-talets moderna utbyggnadsplan-
er – just eftersom de respekterar tidsglappet mellan plan och 
byggande.”

Boplats

Den dominerande synen av en stad under 1900-talet har varit 
att se den som en boplats i första hand. Boendet är en viktig 
del men utan de tidigare nio andra villkoren skapas ingen stad. 
Politiken har under många decennier fört en bostadspolitik 
med en bostadsminister och bostadsförsörjningsprogram, 
istället för en stadspolitik med en stadsbyggnadsminister. 
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Del 3 INVEN-
TERING
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Inventeringskarta - Omgivningar

Viksjö ligger i nordvästra Stockholm 
i Järfälla kommun där Jakobsberg är 
centralorten. Motorvägen E18 går ge-
nom hela kommunen från söder till 
norr. Kommundelen Viksjö gränsar 
till Jakobsberg i norr och Stockholms 
kommun i söder. Västerut gränsar 
Viksjö till Mälaren och österut till 
Barkarby/Veddesta. Genom Viksjö går 
Viksjöleden - huvudleden som i kartan 
till vänster är markerat i rött och går 
som en slinga från Jakobsberg genom 
Viksjö till Barkarby. Viksjö är uppbyggt 
som en “blindtarm” till Jakobsberg och 
Barkarby då förbindelser till Stock-
holms kommun saknas. Mellan Mälar-
en i väster och bebyggelsen i Viksjö 
ligger ett naturreservat - Görvälns 
naturreservat.

I alla kartor är norr uppåt.

Copyright Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0027
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Inventeringskarta - Omgivningar

Copyright Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0027
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Inventeringskarta - Ortofoto

Copyright Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0027
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Gatustrukturen

Viksjö har en tydlig hierarkisk gatustruktur där Viksjöleden ut-
gör själva ryggraden. Utifrån den utgår vägar såsom Hummel-
moravägen som fungerar som en matargata till Viksjöleden. 
Till sist så ansluter ett flertal återvändsgator som befinner sig 
längst ner i hierarkin till matargatorna. Viksjöleden 
korsas i majoriteten av fallen planskilt i gångtunnlar av gång- 
och cykelvägar. Detta gäller även andra vägar, däribland Hum-
melmoravägen. Gång- och cykelvägarna har inte samma 
struktur som vägnätet. Detta kan leda till att det kan ta ett 
par minuter att gå till ett ställe men längre tid att köra 
sträckan med bil eftersom vägnätet kan innebära en omväg. 
Ibland kan det även vara svårt för gående att orientera sig då 
man ofta föredrar att följa bilvägarna för att hitta vilket inte 
går i Viksjö eftersom gångvägarna har sin egen struktur.

Kollektivtrafik

Viksjö är en typisk utpendlarförort eftersom det saknas till-
räckligt med arbetsplatser. Detta innebär att kollektivtrafiken 
i form av ett antal busslinjer är mycket god i rusningstrafik 
för att sedan bli glesare under andra tider på dygnet. Bågen 
runt Viksjö som Viksjöleden utgör är dock praktisk ur kollek-
tivtrafiksynpunkt då de flesta busslinjerna samlas här. Svårare 
blir det att tillgodose de som bor längre bort från Viksjöleden 
med en lika bra kollektivtrafik.

Handel

”I den glesa staden blir servicen koncentrerad – 
i den koncentrerade staden blir servicen spridd.” 

(Berglund, Sjöström och Åström 2004, s.20)
Eftersom Viksjö är en mycket gles kommundel så har all han-
del och service samlats i Viksjö centrum (bortsett från en 
enda livshandel).

Funktionsblandning

”Den öppna funktionsuppdelade strukturen i modernismens 
stadsmiljöer är låst när det gäller markanvändningen – den 
låsta kvartersstrukturen i kvartersstaden är öppen för olika 
användningssätt.” (Berglund, Sjöström och Åström 2004, 
s.20). Viksjös primära funktion är att bo. Andra funktioner 
som centrum i Viksjö finns där för att stödja den primära 
funktionen. Det sker ingen blandning mellan funktioner utan 
användningen är konsekvent monofunktionell.

Grönytor

Grönytorna är många och stora och en av Viksjös 
kvaliteter. Det finns fem till sex större sammanhängande 
grönområden som ligger “inne” i bostadsområdena, ofta 
avskilt från trafikerade vägar. Det finns även mycket natur 
längs med huvudleden och matargatorna i form av smala 
skogspartier - impedimentmark. Viksjö gränsar också till 
Görvälns naturreservat som sträcker sig ner till Mälaren i 
väster.

Kultur

För kulturutbudet i Viksjö står biblioteket.

3.1 En kommundels struktur
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Inventeringskarta - Bebyggelsestruktur

Svart - Byggnader Grått - Spelplaner
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Inventeringskarta - Gatunät

Svart - Byggnader Grått - Spelplaner Rött - Gatunät
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Inventeringskarta - Gång- och cykelvägnät

Svart - Byggnader Grått - Spelplaner Blått - Gång- och cykelvägnät
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Inventeringskarta - Grönstruktur

Svart - Byggnader      Grått - Spelplaner      Rött - Gatunät      Blått - Gång- och cykelvägnät      Grönt - Större sammanhängande grönområden      Mörkgrönt - Naturreservat
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Inventeringskarta - Impedimentmark

Svart - Byggnader      Grått - Spelplaner      Rött - Gatunät      Blått - Gång- och cykelvägnät      Orange - Impedimentmark
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Inventeringskarta - Alla lager

Svart - Byggnader     Grått - Spelplaner     Rött - Gatunät     Blått - Gång- och cykelvägnät     Grönt - Grönområden     Mörkgrönt - Naturreservat     Orange - Impedimentmark
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Del 4 DIS-
KUS-
SION
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Viksjö är uppbyggt längs med Viksöleden som utgår ifrån 
Jakobsberg och slutar i Veddesta och däremellan passerar ge-
nom Viksjö. Jakobsberg och Veddesta är de två kommunde-
larna som gränsar till Viksjö. Viksjöleden är en omväg för folk 
som ska ta sig från Jakobsberg till Veddesta, vilket leder till 
att de som använder sig av Viksjöleden har ett ärende i Viksjö 
och Viksjö som slutdestination. Genomströmningen av förbi-
passerande i kommundelen är därmed nästintill obefintlig. 
Detta är förstås en fördel om man ser till trafikmängden och 
bullernivåer som kan hållas nere då vägen inte fungerar som 
en genomfartsled. Vägen tjänar just bara de boende i Viksjö 
och har inget större sammanhang i kommunen. 

Om man däremot ser till vad detta innebär för en utveck-
ling av Viksjö till en mer stadsliknande karaktär så behöver 
Viksjöleden kunna generera mer genomfarsttrafik. Genom-
strömningen av andra än bara boende i ett område skapar 
bättre underlag för service och verksamheter (Söderlind 
1998). 

Som ett exempel tar Jerker Söderlind upp Skarpnäcksstaden 
i Stockholm. Trots sina tätt bebyggda kvarter i rutnätsmön-
ster så finns en stor avsaknad av verksamheter och service 
i området. Det finns helt enkelt inga attraktiva exponer-
ingsmöjligheter/skyltlägen eftersom ingen annan än de bo-
ende passerar genom huvudgatan i stadsdelen. Den stora 
trafikmängd som skulle kunna generera ett sådant underlag 
passerar förbi Skarpnäck på Tyresövägen. Skulle den vägen 
dras igenom Skarpnäck istället för förbi så skulle befintliga lo-
kaler utmed Skarpnäcks huvudgata exponeras för många fler 
och därmed få ett större underlag för att bedriva olika typer 
av verksamheter (Söderlind 1998, s.94)

I Viksjös fall så passerar den största mängden trafik förbi 
Viksjö på Järfällavägen. Det är den enda väg som samman-
binder Viksjö med de södra kommundelarna Barkarby och 
Skälby samt även kommundelen Hässelby i Stockholms kom-
mun. Det finns alltså ingen direkt koppling mellan Viksjö och 
dess södra grannområden utan man tvingas köra en omväg 
via Järfällavägen för att kunna ta sig söderut.

Det här bidrar till att Viksjö ännu tydligare bildar en grann-
skapsenhet likt en ö, avskild från den övriga bebyggelsen 
runtomkring i stadslandskapet. För att motverka sådana 
öbildningar av bostadsområden krävs att gator bildar ett kon-
tinuerligt nätverk med andra kommundelar som öppnar upp 
det slutna grannskapet åt fler håll än vad SCAFT-planeringen 
har tillåtit (Jacobs 2005). 

Som tidigare nämnts i jämförelsen med Östermalm så er-
bjuder den stadsdelen många alternativa vägar att färdas på 
till skillnad från det här fallet med endast en väg till ett antal 
andra kommundelar. Grönkilarna emellan områdena bildar 
barriärer på grund av avsaknaden av förbindelser. I detta fall 
har den administrativa gränsen mellan Viksjö och Hässelby 
lett till en av de största barriärerna. Vardera kommun, Järfälla 
och Stockholm, ser gränsen till varandra som periferi vilket 
motverkar den kontinuitet och helhet som ska råda inom ett 
stadslandskap. Kommungränser är bara administrativa grän-
ser och har i en större stad ofta ingen betydelse för själva 
stadsbygden och dess funktionella gränser (Broms Wessel, 
Tunström, Bradley red. 2005).

4.1 Genomströmning
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Låt mig få tydliggöra det mest extrema fallet för den här bar-
riären. Om man väljer att promenera från södra Viksjö till nor-
ra Hässelby så behöver man bara korsa en öppen äng och lite 
skog, en sträcka på ca 300m. Vill man däremot färdas samma 
sträcka med bil så tvingas man att köra via Järfällavägen som 
ger en omväg på 9km. Det tar alltså ca 15-20 minuter att köra 
samma sträcka som man kan gå på under 5 minuter. Ringen 
som man är tvungen att köra är nästan så stor att den skulle 
kunna innefatta Östermalm.

Det här är ett mycket tydligt exempel på att kommuner inte 
samarbetar. Där kommungränsen går tar världen slut för 
planerarna. Det som planerarna tycks ha förbisett är att om-
rådena som ligger utmed denna barriär lider utav det. Man 
kan se det såhär: En trafikerad huvudgata med mycket 
genomfartstrafik har ett stort nyttjande och ombyte av män-
niskor och fordon. Gatan ”vädras” varje dag av den stora 
genomströmningen. En gata som däremot ligger utmed en 
barriär som denna kommer aldrig att nyttjas lika mycket och 
heller inte få något ombyte av människor och fordon. Det 
sker ingen ”vädring” av området. Detta gäller båda sidor om 
barriären (Jane Jacobs).
Hade planerarna sett potentialen att länka ihop dessa om-
råden så hade inte bara restiden kortats utan även området i 
sig hade fått ett större ombyte av människor och därmed ge 
underlag för vidareutveckling.

För att kunna ta till vara på den tidigare nämnda potentialen 
av att länka samman områdena och öka genomströmningen 
krävs en annan typ av struktur för planeringen av tillkom-
mande byggnader. Den befintliga strukturen uppvisar en 
typisk SCAFT-styrd planering där husen och de boende ska 
”skyddas” från gator och trafik. Kontentan av det blir att hu-
sen är vända inåt mot bostadsområdet och mot de många 
avstickande återvändsgatorna från matarleden. De större ga-
torna som fungerar som matarleder ses som en baksida som 
man vänder sig ifrån. Typiskt för Viksjös större gator är att de 
är kantade av garagelängor, baksidor av hus och impediment-
mark. Hummelmoravägen är ett tydligt exempel där husen är 
relativt nära vägen men oftast vända med baksidan mot gatan. 
Ingången till husen är alltså inte synlig från gatan. Genom att 
placera ingångarna till husen bort från gatan så berövar man 
gatan dess viktigaste och ursprungliga funktion, nämligen att 
vara en social mötesplats där både de som passerar förbi, 
bor, arbetar, har ärende i området och flanörer möts.

Det som krävs för ett återskapande av gatorna från ren trafik-
teknisk funktion till att tjäna flera funktioner anpassade till 
det mänskliga, vardagliga livet är en annan struktur för 
byggnaders placering samt ett nytt synsätt.

Det finns en paradox i hur man tänker angående säker-
het och vägar. Trafiktekniskt optimerade vägar genom 
SCAFT-planering ger en mycket säker bilfärd då det finns få 
övergångsställen, få korsningar och mycket impedimentmark 
vid sidan om som en buffertzon. Vägarna i sig är ofta generöst 
tilltagna med få snäva kurvor. Bilisterna litar på dessa säkra 
vägar och vaggas in i en trygghet som gör att uppmärksam-
heten minskar och farten ökar. 

4.2 Exponeringslägen
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Trots denna säkra väg så blir den som mest omtalad som 
osäker utifrån gående. Exempelvis säger föräldrar till sina 
barn att de ska akta sig för den stora vägen för där finns det 
inga övergångsställen och bilarna kör fort. Barnen växer upp 
med att vägen är farlig och att sådana vägar ska korsas plan-
skilt i gångtunnel. Gångtunnlar är dock en lösning som inte 
används konsekvent då dessa inte alltid erbjuder den 
kortaste eller den tryggaste vägen.

Bilden av att vägar är farliga motverkar också lösningen 
som innebär att de säkraste vägarna uppnås genom att låta 
gående och bilar komma närmare varandra och integreras. 
Det är först när gatan minskar i bredd, bryts upp av många 
korsningar och gående rör sig längs med trottoarer och på 
övergånsställen som hastigheten automatiskt minskar och 
uppmärksamheten ökar drastiskt.

En säker gata rimmar bra med den tidigare nämnda bilden av 
gatan som en mötesplats. För att gatan ska kunna bli denna 
mötesplats behövs mer än bara bostäder som i dagsläget. För 
att kunna möta arbetande i området behövs kontor och för 
att kunna möta boende och förbipasserande behövs mötes-
platser i form av torg, butiker, serviceverksamheter och kul-
turella inrättningar. 

Nytillskott av byggnader ska ske i direkt anslutning till ga-
torna med entréerna vända mot gatan. Detta motiverar även 
en omdaning av gaturummet med ordentliga trottoarer med 
cykelvägar och avsmalnade körfält för biltrafiken. I och med 
detta ökar både uppmärksamheten hos bilförarna samtidigt 
som gatan blir säker och fungerar som en mötesplats. Alla 
gator kan inte få samma dignitet och en del kommer att vara 

tydligare mötesplatser med fler verksamheter medan andra 
kommer att vara svagare mötesplatser. Detta beror som 
tidigare nämnts på genomströmningen som ger underlag för 
gatuliv.
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Det finns olika typer av stadsplaner som ger utrymme för 
olika typer av stadsutveckling. Som tidigare nämnts kan man 
dela in stadsplaner i pre facto, a priori och de facto (Söder-
lind 1998). Om vi tar en närmare titt på dagens mest använ-
da typ, de facto, så kan man med den åstadkomma alltifrån 
30-tals funkisområden till SCAFT-planerade 60-talsområden 
till sprawl och postmodernism samt nyurbanism. En ytterst 
flexibel plantyp som kan ge upphov till alla möjliga typer av 
områden. Eller hur flexibel är den egentligen? Vad är då pro-
blemet?

Planeraren har en tydlig vision om både formen på planen 
och innehållet i byggnaderna. Problemet är ofta att planera-
rens vision kan sakna förankring i verkligheten och leda till 
oförutsedda problem. Planerarens ansvar ökar enormt när 
den tar sig an uppgiften att beräkna vilken typ av innehåll och 
funktioner som behövs för ett område. Det är svårt att för-
utse vilka behov människorna kommer att ha som ska bo i 
området. Områden är dessutom under ständig förändring då 
nya generationer och nya folkgrupper flyttar in och vill sätta 
sin prägel på området. I det här fallet är det området som 
sätter prägel på människan då innehållet och funktionerna 
redan är förutbestämda och gällande för all framtid tills en 
ändring av planen görs. Rättare sagt så är det planeraren som 
sätter sin prägel på människan.

Det svåra med en pre facto plan är dess inflexibilitet som 
grundar sig i att planen inte är generell. För att kunna anpassa 
området efter de nya människornas behov krävs det att det 
upprättas en ny plan eller att det görs en planändring. Exem-
pelvis om någon vill bedriva verksamhet på ett område avsett 
för bostäder så krävs en ändring i planen som kan ta upp till 

flera år innan det kommer till stånd. Det saknas incitament 
för människorna att själva skapa sin omgivning. 

En sådan plan försvårar också en förtätning av området, dels 
då planen är optimerad för just det antal hus som ritades 
samtidigt som planen och dels för att de boende inte förvän-
tar sig nytillskott av byggnader. Det är ingen som förväntar sig 
att exempelvis en gräsplätt som är inkilad mellan två radhus-
längor och saknar bilväg och annan infrastruktur ska bebyg-
gas med nya villor. Då blir det ofta häftiga protester eftersom 
man inte hade räknat med det när man flyttade till området. 
Planen förekommer alltså inte behovet av fler bostäder och 
verksamheter inom området.

Om vi jämför det här exemplet med en a priori plan så tar 
en sådan hänsyn till expansion. Kvarter efter kvarter bebyggs 
och de boende är medvetna om vad som kommer att bebyg-
gas när de flyttar in. Om det uppstår en lucktomt i ett kvarter 
så är det ingen som tar för givet att det alltid kommer att se ut 
på det sättet. Folk har i tanken redan föreställt sig ett hus som 
ska fylla en lucktomt till skillnad från folk i pre facto planer 
som inte har en föreställning om var det ska byggas härnäst. 
Den föreställningen går heller inte att ha som boende i en pre 
facto plan eftersom densamma inte heller fanns hos planer-
aren bakom hela planen. 

Om jag som privatperson vill bygga mitt eget hus i ett pre 
facto planerat område kräver det att jag initierar en detalj-
planeprocess där det planeras för en tomt som jag har möj-
lighet att förvärva. Detaljplanearbetet är tidskrävande och 
utsätts också för allmänhetens synpunkter som kan om-
kullkasta hela projektet. Som privatperson blir sådana pro-

4.3 Stadsplanen
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cesser svåra att driva och kommuner ser gärna att ett större 
byggbolag initierar en detaljplaneprocess då resultatet blir 
flera bostäder istället för min egen privata villa. I en a priori 
plan styckas helt enkelt en tomt i ett kvarter av, alternativt 
köper jag en lucktomt, som passar mina behov och förvärvar 
den till marknadspris. Det enda som behöver godkännas av 
kommunen är ett byggnadslov för huset.

Genom att planera ”färdigt” ett område på ritbordet försvårar 
man att vid ett senare tillfälle ”göra intrång” i den planen för 
att förtäta eller ändra användning.

”Städer är inte främst platser för boende och konsumtion. 
Städer är i grunden platser för företagande, utbyte, samar-
bete och produktion, för det produktiva livet i vid mening. 
När vi glömmer bort det, och bara planerar våra städer för 
konsumtion och fritid, så påverkas naturligtvis företagsklima-
tet. Till slut syns effekterna även i årsboksluten och i statsfi-
nanserna. Stora samhällen har gått under för mindre än så.” 

Johan Johansson

Företagandet och handel är grunden till städers uppkomst 
och en stadsdel behöver den ingrediensen för att kunna vara 
en levande del av staden. Så som det på många sätt byggs 
idag leder ofta till sovstäder då denna ingrediens ignoreras. 
Det finns många exempel på områden som utformas som den 
traditionella kvartersstaden men som inte fungerar som den 
på grund av avsaknaden av verksamheter. Man bygger inte 
upp den riktiga, autentiska staden med allt vad den innehåller 
utan man bygger ”kulisser” som efterliknar stad. Detta har 
kommit att kallas nyurbanism och resultatet blir det samma 
som den funktionalistiska planeringen, nämligen en plats för 
enbart boende. 

För att få till stånd något annat krävs det en blandning av funk-
tioner och framför allt offentliga funktioner i bottenvåningen 
på byggnaderna. Gator är offentliga rum och direkt i anslut-
ning till dessa befinner sig bottenvåningen. Om den är privat 
så fungerar den som en vägg mellan den offentliga gatan och 
den privata bostaden innanför. Det offentliga livet slutar där 
gatan gränsar mot byggnaderna. Det som händer i ett sådant 
fall är att gatan tappar sin offentliga funtkion och enbart blir 
till en transportsträcka. Vad annars skulle det finnas att utföra 

4.4 Verksamheter
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längs med en gata som har ”slutna väggar” än att förflytta sig 
på?

Genom att göra bottenvåningen längs med gatan offentlig så 
skapar man fler målpunkter i själva gatan. Från att vara en 
transportsträcka från A till B så finns plötsligt målpunkter som 
C, D, E och F i själva gatan. Skapandet av fler målpunkter leder 
till nya rörelsemönster och en större aktivitet med mer folkliv 
på gatan. 

”I den glesa staden blir servicen koncentrerad – 
i den koncentrerade staden blir servicen spridd.” 
(Berglund, Sjöström och Åström 2004, s.20).

Det här citatet förklarar att det i en gles bebyggelse ofta sker 
en koncentration av all service till ett centrum, en målpunkt 
(punkt B). Avstånden till service blir i genomsnitt längre för 
de boende eftersom alla är hänvisade till punkt B. Inom om-
rådet uppstår olika rörelsemönster från det enskilda hushål-
let (punkt A) till centrum (punkt B). Allt däremellan saknar 
målpunkter och fungerar endast som transportsträckor. Om 
man förtätar ett glest område med bebyggelse längs med ga-
torna eller ”transportsträckorna” och planerar för offentliga 
bottenvåningar så blir dels området mer koncentrerat samt 
tätare och servicen mera spridd. Punkt A och punkt B finns 
fortfarande kvar men nu har de tidigare nämnda punkterna 
C, D, E och F tillkommit i form av verksamheter längs gatorna. 
En del av målpunkterna förflyttas från centrum till gatan och 
alternativ uppstår. Det är inte alltid nödvändigt att röra sig till 
centrum, ibland kan det räcka att gå till närmaste alternativ 
(exempelvis punkt E).

Jag menar att det inte kan bli för många verksamheter i bot-
tenvåningarna. Om varje nybyggt hus måste ha en offentlig 
lokal i bottenvåningen kommer det att finnas ett överflöd av 
lokaler. Många kommer att påstå att behovet för så många lo-
kaler inte finns och att det därför inte är nödvändigt. Samtidigt 
byggs det köpcentrum och gallerior som aldrig förr, behovet 
är enormt. Men varför inte bygga dessa lokaler i de befintliga 
områdena tillsammans med nybyggnation av bostäder?

Ända fram till slutet på 1800-talet har byggherrar uppfört 
sina hus på tomter i kvartersstaden där innehållet i bygg-
naderna inte var föreskrivna, så kallad a priori planering. I 
dessa fall valde byggherren själv om det skulle byggas 
lokaler i bottenvåningen eller inte. Detta valdes naturligtvis 
med avsikt på läget i staden men också beroende på om 
andra byggnader i området hade lokaler. Om det redan finns 
flera lokaler längs med en gata så existerar redan ett befintligt 
kundunderlag och nytillkomna lokaler blir därmed lätta att 
hyra ut. Många lokaler genererar ofta flera lokaler. Det är där-
för det alltid finns en ”huvudgata” eller en ”shoppinggata” i 
staden. Men det är även viktigt att det byggs lokaler på gator 
som inte är lika centrala. Lokalerna på dessa gator har ofta en 
lägre hyra på grund av läget vilket gör att verksamheter med 
låg omsättning kan etablera sig. Exempelvis så ligger 
antik- och konstaffärer några kvarter bort från ”shopping-
gatan” för att få en billigare lokalhyra. I ett funktionalistiskt 
planerat område med ett centrum (refererar till punkt B) som 
motsvarar ”shoppinggatan” finns inte utrymme för en 
antikaffär eller liknande och det saknas även alternativ en bit 
ifrån centrum. De alternativa lokalerna skulle kunna utgöras 
av tidigare nämnda punkt C, D, E och F.



40

Marknaden reglerar hyrorna för lokaler och ju fler lokaler 
som står till utbud desto billigare blir hyrorna. Om det i varje 
nybyggt hus finns en lokal tillgänglig i bottenvåningen så kom-
mer det till slut att finnas så många lokaler att verksamheter 
med låg omsättning kan etablera sig i området. Kreativa, an-
norlunda företag med liten omsättning kommer att kunna 
bedriva verksamhet i en lokal med exponeringsläge ut mot 
gatan.

För att öka mängden lokaler i bottenvåningen måste det skri-
vas in i kommunens plan som ett krav på byggherrarna för 
att få uppföra bostäder eller kontor. Att lämna plats för lo-
kaler i bottenvåningen kan innebära en ekonomisk uppoffring 
för hyresvärden eller bostadsrättsföreningen om lokalhyran 
sjunker på grund av liten efterfrågan. Om marknadshyran lig-
ger under den faktiska kostnaden för lokalen så måste mel-
lanskillnaden delas upp på de boende i huset och bakas in i 
deras hyror och avgifter. I de fall där intresset är stort av att 
hyra lokaler i bottenvåningen stiger naturligtvis marknadshy-
ran och överskottet tillfaller då hyresgästerna eller 
bostadsrättsföreningen. Resultatet blir i båda fallen att om-
rådet får ett större utbud av olika typer av verksamheter och 
butiker som skapar fler målpunkter. Detta återskapar gatans 
offentliga roll i staden och ses som mer än en transport-
sträcka.

Ett problem med nybyggda områden är ofta att de saknar 
äldre befintliga byggnader som har kvar sin funktion. Om 
till exempel ett hamnområde ska bebyggas så rivs ofta äldre 
hus eller så renoveras de så pass mycket att de kan likstäl-
las med nyproducerade hus. Det finns en poäng med att låta 
gamla hus blandas med nya i sitt befintliga skick (Jacobs 2005, 
s.215). I och med att Viksjö har byggts under en kort period så 
är majoritetten av de befintliga husen från samma tidsperiod, 
nämligen 60- och 70-talet. Byggnaderna är därmed homo-
gena och representerar en viss typ arkitektur och planering. 
För att att få en mer diversifierad ”huspark” krävs nytillskott 
utspritt över hela Viksjö och inte bara förvisat till ett begrän-
sat område. En förtätning av Viksjö skulle innebära att nya 
byggnader vävs in i den befintliga ”husparken”. Detta är posi-
tivt på två sätt. Dels så bildar inte nybyggena en lika tydlig 
gräns till de befintliga byggnaderna som fallet hade varit om 
all nybyggnation hade samlats inom ett område. Därmed 
minskar vi-och-de-känslan; vi i de gamla husen och de i de 
nya husen. Den andra aspekten är att homogeniteten i Viksjö 
luckras upp och det skapas ett heterogent område.

För att hålla denna tanke vid liv även i framtiden skulle ytter-
liggare nytillskott av byggnader om 10-20 år ha en 
heterogeniserande effekt. Åtgärder man kan göra för att 
förverkliga detta är att man låter vissa tomter beläggas med 
byggförbud i exempelvis 10 år. Det gäller att inte lämna för 
stora områden obebyggda utan det handlar om att lämna 
lucktomter här och var som kan fyllas längre in i framtiden. 
Då kan man även hinna se hur området har utvecklats och 
vad som efterfrågas.

4.5 Äldre hus i området



41

I motsats till den täta staden står sprawl – stadsutglesning. 
Problemet med sprawl är att den tar mycket mark i anspråk 
samtidigt som befolkningstätheten är låg. Det skapar ett 
ökat transportbehov som bäst kan tillgodoses med individu-
ell trafik, nämligen med bilen. Bilen och sprawl är beroende 
av varandra och utan den ena skulle inte den andra fungera 
lika bra. Sprawl utan bil försvårar vardagslivet och bilen utan 
sprawl skulle troligtvis inte användas i samma utsträckning. 
Kritiker hävdar att sprawls motsvarighet – den täta staden 
– ”stryper” effektiviteten i dagens moderna bilorienterade 
samhälle. Om vi vänder på diskussionen kan vi hävda att da-
gens bilorienterade samhälle försvårar för en hållbar kollek-
tivtrafik medan den täta staden koncentrerar folk och ger un-
derlag för effektiv kollektivtrafik.

Sprawl är idealbilden för majoriteten av befolkningen, att ha 
en egen villa med en egen tomt (Frank 2005). Men man kan 
inte hårddra och säga att vi antingen bygger sprawl eller så 
bygger vi tät stad. Det som behövs är en blandning av båda 
eftersom båda strukturerna har sina fördelar. Tillsammans 
kan de komplettera varandra.

Genom att blanda en del tätt bebyggda kvarter innehållande 
flerbostadshus och hög befolkningstäthet med villakvarter 
med låg befolkningstäthet får vi ett bättre underlag för ser-
vice och kollektivtrafik än om området bara skulle bestå av 
villor. Samtidigt blir området mer heterogent eftersom olika 
grupper i samhället väljer att bo i olika typer av boende. En 
del efterfrågar lägenhet framför villa eller radhus för att de 
befinner sig på en viss nivå i boendekarriären. Andra väljer 
att bo i lägenhet hela livet för att det är praktiskt och bekvämt 
och till sist har vi den ekonomiska aspekten. Med tanke på att 

kärnfamiljen har fått ”konkurrens” av andra familjekonstel-
lationer leder även det till att många olika typer av boende 
måste finnas och att målet i boendekarriären inte alltid är en 
villa.
Vid förtätning i stadsutglesande områden bör man därför 
föra in element av tät bebyggelse för att bryta upp ett alltför 
homogeniserat område. När det gäller Viksjö bör alltså förtät-
ningen till större delen bestå av lägenheter i flerbostadshus 
men kanske även ”stadsradhus” som kan erbjuda ett mellan-
ting mellan villa och lägenhet.

4.6 Sprawl
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I mitt planförslag har jag valt att förtäta Viksjö inom impedi-
mentmarken som finns tillgänglig längs med huvudlederna. I 
samband med det så byggs gaturummet om med trottoarer 
och cykelvägar i direkt anslutning till körbanan. De tidigare 
gång- och cykelvägarna närmast exempelvis Viksjöleden 
flyttas alltså in mot gatan för att ligga sida vid sida utan im-
pedimentmark som skiljer de åt. Även de nya byggnaderna 
ansluter direkt till trottoaren för att skapa ett smalt och över-
siktligt gaturum. På vissa ställen sträcker sig byggnaderna 
längre bort från gatan och bildar kvarter istället för att bara 
utgöra en huslänga utmed gatan. 

Körbanorna förblir lika många till antalet för privatbilismen 
men längs med Viksjöleden bör busskörfält anläggas i mitten 
av gatan. Dagens körbanor är mycket breda och uppmanar 
till höga hastigheter. Genom att anlägga busskörfält i mitten 
måste körbanorna för privatbilismen bli smalare vilket även 
sänker hastigheten. I framtiden kan de reserverade busskör-
fälten komma att konverteras till spårväg om behovet och un-
derlaget finns. Kantparkering ska finnas på alla nya gator även 
Viksjöleden. Detta sänker hastigheten ytterliggare samtidigt 
som det skapas fler parkeringsplatser.

De sammanhängande park/naturområdena som redovisas i 
inventeringen lämnas obebyggda då de har höga rekreations-
värden. Med fler boende i området finns det underlag för 
att gestalta dessa grönområden bättre och skapa trivsamma 
parkmiljöer. I dagsläget är mycket av denna natur oskött och 
svåråtkomlig. 

Byggnaderna föreslås vara flerbostadshus med en vånings-
höjd på upp till sex våningar och stadsradhus i tre plan. 

I många fall är dock de nya byggnaderna mycket nära befint-
liga byggnader och i de fallen så anpassas våningshöjden för 
att inte skymma i för stor grad. Våningshöjden bör dock inte 
understiga tre våningar, dels för att också verksamheter i 
bottenplan ska kunna inrymmas och dels för att det ska vara 
ekonomisk lönsamt att bygga nytt. 

Exempel på utformning av Viksjöledens gaturum i sektion.

Planförslag
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Planförslag - Ny bebyggelsestruktur

Svart - Byggnader Grått - Spelplaner Rött - Nya byggnader
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Planförslag - Förändrat gatunät

Svart - Byggnader Grått - Spelplaner Rött - Förändrat gatunät
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Planförslag - Förändrat gång- och cykelvägnät

Svart - Byggnader Grått - Spelplaner Blått - Förändrat gång- och cykelvägnät
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Planförslag - Alla lager

Svart - Byggnader      Grått - Spelplaner      Rött - Förändrat gatunät      Blått - Förändrat gång- och cykelvägnät
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Planförslag - Förändrad vägstruktur till angränsande stadsdelar

För att öka genomströmningen i Viksjö föreslås att 
det dras nya vägar för att knyta samman Stock-
holms kommuns norra delar med Viksjö. Detta kan 
ses som två olika alternativ. Det mest 
sannolika och realistiska är det östra alternativet 
eftersom det västra gör intrång i Görvälns natur-
reservat.

Gult - Förändrat gatunät

Copyright Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0027
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Mitt syfte har varit att undersöka om och hur Viksjö genom 
förtätning kan utvecklas från en modernistisk förort till att 
fungera och upplevas som stad.  Mina utgångspunkter har 
varit idéerna om den täta staden, blandstaden, den traditio-
nella staden och staden med människan i fokus. Jag har utgått 
ifrån Jane Jacobs och Jerker Söderlinds synsätt på staden och 
även lyft fram kritiker vilket har lett fram till mitt planförslag.
Enligt mitt planförslag och min diskussion så går det att 
tillföra element till Viksjö som gör att området har potential 
att fungera och upplevas som en stad.

Viksjö är en typisk 60-70-talsförort i Stockholmsregionen som 
består av mestadels villamattor och radhusområden samt ett 
mindre centrum med ett antal flerbostadshus. I centrum har 
en viss punktvis förtätning skett men annars ser Viksjö ut som 
när det byggdes. Viksjö är uppbyggt utav flera småhusom-
råden där varje område bildar en egen enklav som är 
kopplad till en matargata som leder till huvudleden genom 
Viksjö – Viksjöleden. Det är en typisk SCAFT-planering med 
konsekvent separerade gc-vägar och mycket impediment-
mark.

Kortfattat så menar Jane Jacobs att grannskapsenheten, som 
har stått som förebild för Viksjö, är ett ideal som inte främjar 
en sammanhängande stad. Vidare pekar hon på vikten av ett 
kontinuerligt nät av gator med trottoarer för att staden inte 
ska innehålla barriärer och göras svåråtkomlig. Trottoaren har 
enligt henne en viktig funktion både ur trygghetsperspektiv 
och som mötesplats. Precis som Jerker Söderlind så före-
språkar även Jacobs att den traditionella kvartersstrukturen 
i staden är överlägsen andra strukturer och ger förutsättnin-
gar för en mer levande stad genom dess täthet och lokaler 

i bottenvåningarna. Kritiker hävdar att kvartersstrukturen är 
förlegad och stryper dagens trafikala behov som ska kunna 
vara smidiga och effektiva. En del hävdar även att sprawl, som 
Viksjö består av, har fördelar för privatpersoner både ur social 
och ekonomisk vinning. Sverige har dessutom en mycket kort 
urban tradition och målet i boendekarriären är ofta en egen 
villa med tomt men ändå närhet till storstadens puls. Sam-
tidigt pekar många på att den impedimentmark som finns 
i förorterna bör användas till att förtäta. Dels så ökar man 
underlaget för utbyggd kollektivtrafik och förbättrad service 
samtidigt som man inte behöver ta ny mark i anspråk vid ny-
byggnation.

I min diskussion kommer jag fram till att sättet vi planerar på 
idag med funktionsuppdelade områden inte främjar skapan-
det av stad. Det behövs ett annat sätt att planerna på och jag 
hävdar att den generella stadsplanen som inte före-
skriver innehållet och funktionen är så pass flexibel att den 
kan hantera oväntade behov inför framtiden. Eftersom en 
stad är i konstant förändring kräver den en flexible plan som 
inte låser fast funktionerna.

Slutresultatet bygger på teorier om en bättre stad och en 
bättre vardag för alla. I teorin låter det mesta självklart och 
enkelt men teorierna måste anpassas till verkligheten och 
slutresultatet blir alltid en kompromiss mellan olika ställ-
ningstaganden. Min vision om förtätning av Viksjö är både 
mycket samtida men ändå kontroversiell. Den ska utmana 
sättet att se på våra många förorter bestående av villamattor 
och impedimentmark. Det här är ett alternativ till hur dessa 
typer av förorter skulle kunna utvecklas när behovet av fler 
bostäder ökar.

Sammanfattning och slutsatser
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Tanken är att Viksjö ska vävas ihop med den övriga staden och 
vara en del av dess struktur. Samtidigt måste man ta hänsyn 
till grönområdena i Viksjö som är många och stora. Det gäller 
att behålla den natur som upplevs som mest attraktiv och där 
flest människor rör sig. Att skapa en kvartersstruktur med ett 
kontinuerligt nätverk av gator är inte svårt - det är bara att 
rita ut dem. Men det är svårt att få till en fungerande kom-
promiss. Jag har ritat två alternativa vägar som binder sam-
man Viksjö med Stockholms kommun där den västra av dem 
gör intrång i Görvälns naturreservat och troligtvis inte bidrar 
så mycket mer till en ökad genomströmning som det östra 
vägalternativet. En del gator inom Viksjö har bundits ihop och 
skapat alternativa vägar men grundstrukturen som bygger på 
Viksjöleden består. För att ändra hela grundstrukturen krävs 
troligtvis mer än vad resultatet är värt. Istället har jag 
vidareutvecklat grundstrukturen och lyft fram potentialen 
längs med Viksjöleden som kan användas både som mötes-
plats, handelsplats, boplats och transportsträcka. 

Diskussionen fokuserar på kvarter och många forskare häv-
dar att den strukturen är fördelaktig. Planförslaget för Viksjö 
bygger på den tanken men impedimentmarken som jag har 
valt att förtäta är ofta mycket smal och tillåter inte kvarter 
men däremot huslängor. Dessa huslängor har jag gestaltat 
som om de vore början på ett kvarter med insticksgator till 
befintliga bostadsområden. Början av kvarteret utgörs av 
huslängan närmast gatan och fortsättningen av kvarteret är 
de redan befintliga husen bakom. På detta sätt vävs den nya 
bebyggelsen ihop med den befintliga.

När det gäller trygghetsaspekten så finns det både för- och 
nackdelar. Nackdelarna är att obevakade gång- och cykelvägar 
genom grönområdena fortfarande finns kvar i befintligt skick. 
Tanken är att bostäder och verksamheter skapar fler vakande 
ögon men samtidigt har jag valt att inte exploatera de 
stora sammanhängande “inre” grönområdena för att bevara 
naturvärdet. Fördelarna är att gångtunnlarna är borttagna 
och gång- och cykelvägarna som gick igenom impediment-
marken nu är flyttade till gatan som kantas av bostäder och 
verksamheter.

Mitt planförslag ska inte liknas vid dagens stadsförnyelse-
projekt i stil med Hammarby sjöstad, Stockholm och 
Västra hamnen, Malmö. Det ska tydligt framgå att skillnad-
erna är stora. Hammarby sjöstad är en hel stadsdel som 
byggts under samma premisser och blir därför ytterst homo-
gen och lockar till sig en homogen befolkning. Tanken med 
mitt planförslag är att integrera nybyggnation i den gamla 
strukturen och bryta det homogena. Lokalerna i botten-
våningarna i Hammarby sjöstad är färre än i mitt förslag vilket 
har stor påverkan. När det gäller verksamheter i botten-
våningarna så är tanken att det ska finnas så många lokaler 
att det blir ett överflöd och priserna sjunker så att låg-
budgetverksamheter kan etablera sig. Vi kan inte slippa 
etableringar av de klassiska köpcentrumbutikerna men vi kan 
tillhandahålla så många lokaler att det även finns utrymme 
för andra. Då kan något nytt skapas och små företag kan växa. 
En nyfikenhet skapas och det är först då som folk tar sig från 
andra stadsdelar för att komma till Viksjö och på så sätt blir 
Viksjö en del i det större sammanhanget staden.
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