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Spåren, husen och staden.
Järnvägar och bebyggelsestruktur i stockholmsområdet

av Bertil Sannel och Stig Svallhammar

Nittiotalets utdragna strider om Dennispaketet och
dess olika dellösningar bottnar egentligen i de
transportsvårigheter stockholmarna i långa tider
haft att övervinna. Kampen började på allvar vid
tidpunkten när de vattenburna transportsystemen
övergavs till förmån för de landbaserade. Då blev
det svårt att bygga en storstad i vad som egentligen
är ett skärgårdsområde! Före dess var vattenytorna
inte på samma sätt barriärer. Topografi och berg¬
grund har dock alltid vållat stockholmarna svårig¬
heter och trafikplaneramas uppgift, att presentera
lösningar som skulle tillgodose de ökade transport¬
behovet, har varit svår, särskilt som kraven på stan¬
dard hela tiden höjts.
År 1857 beslutade rikets ständer att Västra stam¬

banan, Göteborg-Stockholm, skulle dras in till
huvudstaden vid Homstull och vidare söder om

Hornsgatan till sjön Fatburens norra strand.
Beslutsfattarna var eniga om att bangården skulle
läggas så långt in på Södermalm som terräng och
befintlig bebyggelse medgav. Därmed blev avstån¬
det till stadens norra delar så kort som möjligt.
Dessutom ansågs det viktigt att järnvägen senare
kunde dras vidare genom Södra bergen över Rid-
darfjärden, Riddarholmen och Norrström till en

bangård på Norrmalm, för anslutning till de plane¬
rade järnvägarna norr om staden. I planeringen
skulle man också sörja för ”att stambanan fick för¬
bindelse med en ... tjenlig lastageplats vid Mäla¬
ren" för förbindelse med sjömagasinen på Stads¬
holmen och malmama. Man valde den plats där
banan korsade Årstaviken vid Liljeholmen.
Det rådde meningsskiljaktigheter om stambanans

lämpligaste sträckning norr om staden. Flera alter¬
nativa sträckningar Stockholm-Uppsala diskutera¬
des, men den statliga järnvägskommittén förordade
en sträckning öster om Sigtunafjärden. För att över¬
tyga motståndarna räknades 1858-59 antalet passe¬

rande hästar vid några strategiska platser runt
huvudstaden. Slutsatsen blev att mer än dubbelt så
stor trafik gick över Rotebro som över Almarestä-
ket, vilket styrkte kommitténs uppfattning. Järnvä¬
gen skulle föras in till staden över Karlberg och
Rörstrand till en punkt intill Kungsholmsbrogatan.
Här byggdes sedermera ett stationshus i tegel,
Stockholms Norra station.
I ett tidigt skede i stambanediskussionema fram¬

fördes, att de söderifrån och norrifrån kommande
linjerna borde knytas samman. Byggandet av den
s.k. sammanbindningsbanan mellan Stockholms
södra och norra stationer var en jättelik satsning,
som i likhet med dagens ”tredje spår” var omdebat¬
terad. Medan det idag föreligger en konflikt mellan
spår- och vägtrafik på passagen mellan Gamla Stan
och Södermalm var det på 1860-talet en strid mel¬
lan järnvägen och Mälarsjöfarten. Jämvägsprojek-
tet ansågs av många för vidlyftigt, men trots detta
fattade 1864 års riksdag beslut om att det skulle
genomföras. Det var många naturhinder som måste
övervinnas, eftersom banan skulle gå i tunnel under
Södra bergen och över större vattenytor fram till
Centralstationen. Sammanbindningsbanan, som
blev den dittills dyraste järnvägen per spårkilome¬
ter, kunde invigas i juli 1872 (Underdånigt betän¬
kande... 1859; Svea 1872)

Västeråsbanan
Ett jämvägsprojekt som i hög grad kom att engage¬
ra stockholmarna i början på 1870-talet, var till¬
komsten av Västeråsbanan, som blev den första
enskilda järnvägen i stockholmstrakten. Stock¬
holm-Westerås-Bergslagernas Jemväg, SWB, hade
kommit till för att leda gods från Bergslagen ut till
Östersjön via huvudstaden respektive andra nyttig¬
heter i motsatta riktningen. Det låg rimligtvis i
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Figur 1; Det pampiga centralstationshuset i Stockholm
vållade stor uppmärksamhet då det färdigställdes i bör¬
jan av 1870-talet. Byggnaden varmed sin över 150 meter
långa fasad mot Klara Strandgata, sedermera Vasaga¬
tan, Stockholms näst längsta byggnad. Byggandet av
denna stora koloss på den sanka marken hade varit kom¬
plicerat och inte mindre än 8.000 pålar fick bidra med
tillräcklig stadga. Byggnaden hade ritats av den legen¬
dariske järnvägsarkitekten A. W. Edelswärd, som också
övervakade såväl byggandet som inredandet. Förutom
olika inrättningarför tågdrift och trafikantservice inrym¬
de byggnaden kontor för det statliga Jämvägsväsendets
trafik- och byggnadsstyrelser. Enligt tidens sed fanns
också en banhall, uppförd på järnkolonner med tak av
glas och galvaniseradplåt. Hallen rymdefem spår, varav
två med plattformarför resande. (Svea 1872).

Stockholms stads intresse att stödja ett sådant pro¬
jekt och stadsfullmäktige beslutade att teckna akti¬
er i järnvägsbolaget. Åtgärden var dock högst kon¬
troversiell och beslutet överklagades till länsstyrel¬
sen. Frågan gällde ytterst tillämpningen av kommu¬
nallagen och vad som kunde betraktas som allmän¬
nyttigt företag. Skulle banan verkligen komma sta¬
dens invånare till gagn? Var det rimligt att Stock¬
holms skattebetalare bidrog till transportinfrastruk¬
turen i andra kommuner och län? (Svensson 1962;
Svallhammar 1991)

De första förorterna
Såväl de statliga stambanorna som den privatägda
Västeråsbanan byggdes för att tillgodose nationella

transportbehov. Trettio till fyrtio år senare byggdes
vad vi kan kalla för regionala banor, Roslags- och
Nynäsbanoma, som hade Stockholm som viktig
nod, även om stadens ekonomiska engagemang i
dessa projekt närmast framstod som anmärknings¬
värt litet. Varken stambanorna eller de regionala
järnvägarna byggdes för att stimulera till förortsut-
veckling och lokaltrafik, men snart skulle förorts¬
samhällen och självständiga industrisamhällen
växa upp utmed i första hand de nationella, men
också de regionala banorna, och lokal person- och
godstågstrafik komma igång.
Det är knappast förvånande, att den första för-

ortsbildningen i Stockholmsområdet uppkom mnt
Liljeholmens station vid Västra stambanan, i
Brännkyrka landskommun omedelbart utanför
Stockholms dåvarande stadsgräns. Det var fråga
om en industriledd förortsbildning, industrin var
först på plan, men följdes relativt snart av arbetar¬
bostadsbebyggelse av enkelt slag. I början av 1870-
talet fanns här SJs verkstäder med hundratalet
anställda och ytterligare en industri med ett trettio¬
tal sysselsatta. Befolkningen i området uppgick
1871 dock bara till i runda tal 300 personer.
Fram till 1890-talet tillväxte såväl industri som

befolkning snabbt. År 1895 sysselsatte SJs verkstä¬
der i Liljeholmen omkring 325 man och i närheten
fanns ytterligare några fabriker med 50-75 anställ¬
da. Vid denna tidpunkt bodde i vad som skulle
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kunna kallas Liljeholmen omkring 1 500 personer.
Ytterligare cirka 600 bodde i nuvarande Gröndal
och därtill ett par hundra i bostäder i anslutning till
Ekensbergs varv. Här skedde med andra ord tidigt
en snabb förortsbildning (Holmberg 1947; Röde-
mölle 1968; Johansson 1974).
Öppnandet av stambanan genom Liljeholmen,

med Liljeholmens station, var en viktig förutsätt¬
ning för utvecklandet av en förort, men naturligtvis
inte den enda. Närheten till Stockholm, med dess
marknad för industriprodukter och tillgång till
arbetskraft, goda möjligheter att anlägga kajer för
sjötransporter vid de tämligen djupa stränderna och
markägare som var villiga att låta exploatera sin
mark var andra, viktiga lokaliseringsfaktorer.
Liljeholmen låg förvisso tätt inpå Stockholm,

men ändå utanför stadsgränsen. Där gällde därför
inte de så kallade stadsstadgoma, brand-, bygg-

Figur 2: Topografiska Corpsens karta karta över Trakten
omkring Stockholm i IX blad 1882 visar en första bebyg¬
gelseansamling kring verkstäderna vid Liljeholmen.
Jämför utsikten från Nybohovsberget mot Nynäs och
Charlottendal, fig. 3 i Sanneis artikel: Vägval och strate¬
gier i Stor-Stockholms bebyggelsehistoria 1900-1975.

nads-, hälsovårds- och ordningsstadgoma, vilket
gjorde det möjligt att bygga bostäder i anslutning
till fabrikerna på ett okontrollerat och billigt sätt.
År 1898 blev Liljeholmen municipalsamhälle i
syfte att ”ordna upp” i den gyttriga kåkstadsbebyg¬
gelsen, med dess blandning av industrier och bostä¬
der. Av stadsstadgoma infördes till en början endast
byggnadsstadgan och först 1907 de övriga stadgor¬
na. Municipalsamhällestiden blev kort, eftersom
hela Brännkyrka kommun införlivades med Stock¬
holms stad år 1913.
Om järnvägen varit en viktig faktor för tillkom¬

sten av en förortsbildning i Liljeholmen, så var den
det i än högre grad för en annan exploatering -
Sundbyberg. Järnvägstrafiken vid Sundbybergs sta¬
tion öppnades i december 1876. Inledningsvis
byggdes enkla villor mnt stationen, men redan efter
ett par år etablerades industrier ocb samhället
utvecklades snabbt till stockholmsområdets vikti¬

gaste industriförort. Benämningen förort kan f.ö.
vara något missvisande, eftersom Sundbyberg kom
att utvecklas till ett relativt självständigt samhälle,
med en egen lokal arbetsmarknad och eget service¬
utbud (Holmberg 1947; Walldén 1953).
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När förortsbildningen inleddes tillhörde Sundby¬
berg ännu Bromma kommun, men redan 1883
ingavs en framställning till Kungl. Maj.:t om att
Sundbyberg skulle avskiljas från kommunen. Sund¬
byberg blev egen köping 1888 och fick slutligen
stadsrättigheter fr.o.m. 1927. På andra sidan komm¬
ungränsen, i Solna, inleddes 1880 tomtstyckning
inom vad som senare skulle bli Lilla Alby munici-
palsamhälle.
Förortsbebyggelse utvecklades sålunda både

kring Liljeholmen vid Södra stambanan och kring
Sundbyberg vid Västeråsbanan redan från 1870-
talet. Däremot skulle det dröja till in på 1890-talet
innan en liknande utveckling inleddes utmed Norra
stambanan. Från denna tid uppträdde också förorts-
bildning utmed en nytillkommen järnväg av regio¬
nal karaktär, nämligen Roslagsbanan (Holmberg
1947).

Roslagsbanan (Rimbobanan)
1880-talets järnvägssatsning i stockholmstrakten
blev den smalspåriga Stockholm-Rimbo järnväg
(SRJ). När banan öppnades för allmän trafik år
1885 hade Stockholms stad visserligen deltagit i
aktieteckningen, men endast med omkring en nion¬
del av bolagets sammanlagda aktiekapital. Järnvä¬
gen finansierades - utöver statslånet - i huvudsak
med kapital från Roslagen, vilket visar banans
regionala karaktär. Jämvägsbyggama fick på flera
ställen brottas med besvärliga terrängavsnitt. Bland
annat måste en nästan 100 meter lång bro byggas
över Stocksundet.

Från början tänkte sig initiativtagarna Rimboba¬
nan som en lågbudgetbana med små, enkla sta¬
tionshus och biljettförsäljning på tågen. Vid närma¬
re eftertanke visade sig en sådan lösning olämplig
för en järnväg i huvudstadens närhet, där större
transportströmmar var att vänta. Banan byggdes
dock smalspårig, eftersom det var angeläget med
direktförbindelse med befintliga eller redan beslu¬
tade smalspårsbanor i Roslagen. Trots sparsamhe¬
ten blev järnvägsbygget avsevärt dyrare än planerat
och man fick överge planerna på ett pampigt sta¬
tionshus i tre våningar mitt för Odengatan. I stället
byggdes ett provisoriskt stationshus i trä, som kom
att vara Stockholms Östra station i närmare femtio
år.

Vid Stocksunds hållplats och hamn började från

1880-talet en villastad, Stocksunds villaparker, att
växa fram. Från sekelskiftet inleddes villabebyg¬
gelse också längre norrut längs banan. Den verkligt
stora exploateringen ägde dock rum i Djursholm,
med början något decennium senare (Roslagsbanan
... 1936; Holmberg 1947).

Nynäsbanan och uthamns-
frågan
Tanken på en järnväg från Stockholm genom
Södertörn till en lämplig uthamn utmed östersjö¬
kusten är gammal. I 1863 års riksdag motionerades
om pengar till en järnvägsundersökning, men
yrkandet avslogs och medel fick samlas in på privat
väg. Frågan låg nere några år, men eldsjälen bakom
järnvägsprojektet, löjtnanten H. Sandeberg, gav
inte upp trots att hans begärda koncession avslogs
av Kungl. Maj.:t 1870. Året därpå fick han, tillsam¬
mans med några andra personer, slutligen konces¬
sion på en linje Nynäshamn-Flemingsberg. Projek¬
tet hade vida ambitioner, men de vidlyftiga planer¬
na rann ut i sanden och koncessionen föll.

Sandeberg gav dock inte upp försöket och lycka¬
des få koncession på en bana med något annorlun¬
da linjesträckning. Koncessionen överläts därefter
på två ryssar och banbygget kunde börja i septem¬
ber 1872. Förhandlingar fördes med engelska kapi¬
talägare, som dock backade ur affären när ryssarna
begärde en större summa för att överlåta koncessio¬
nen.

Vis av skadan sökte man nu i stället intressera
inhemska kapitalplacerare för projektet. En naturlig
väg var att uppvakta de närmast berörda kommu¬
nerna och personer med verksamhet inom den till¬
tänkta järnvägens trafikområde. Sorunda, Ösmo
och Västerhaninge kommuner tecknade aktier, men
dessa förslog inte långt. År 1879 hade en doktor A.
Ljunggren övertagit Nynäs hamn och han drog sig
inte för att på nytt vända sig utomlands för att vinna
intresse och kapital för projektet, men han miss¬
lyckades med sin plan och jämvägsfrågan kom
sedan att ligga nere under 1880-talets långa kon¬
junktursvacka.
I Stockholm var uppfattningen om stadens nytta

av en järnväg till en uthamn delade, och från början
var mäktiga markägare i Nynäs inte alls intressera¬
de av att få en järnväg in på knutarna. Överste C. G.
Adlercreutz på Nynäs gods ändrade dock uppfatt-
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ning och var till slut beredd att skänka mark mot att
järnvägen blev byggd. Andra mäktiga personer,
som Frans Schartau i Stockholm, såg i banan ett
framtida hot mot stadens näringar. Det förelåg en

uppenbar risk att betydande delar av stadens handel
och sjöfart flyttade över till Nynäshamn.
Efter 1892 när professor Hj. Sjögren efter Adler-

creutz frånfälle inköpt Nynäs gods svängde jäm-
vägsfrågan på nytt. Sjögren planerade för såväl en
villastad som en badort. Han tänkte sig också en

fullständig hamn och frihamn med direkta ångbåts-
förbindelser till en lämplig plats på andra sidan
Östersjön med vidare tåganslutning till S:t Peters¬
burg. Genom denna förbindelse skulle Ryssland nås
betydligt snabbare än den vanliga vägen över Fin¬
land. En kommitté bildades med landshövdingen i
spetsen för en rad lokala representanter från den
tilltänkta järnvägens trafikområde. Vid ett första
sammanträde i januari 1897 hade linjen redan sta¬
kats ut. En kostnadskalkyl förelåg för en järnväg
mellan Nynäshamn och Stockholms dåvarande
stadsgräns vid Hammarby sjö, för att dras in i sta¬
den på bank över sjön och vidare i Katarina banga-
ta in till Stockholms södra station (Sv. Jämvägsför-
eningen 1876-1926:111).
Järnvägens anslutning i Stockholm blev dock en

öppen fråga. Kommitténs förhoppning var att sta¬
den skulle engagera sig ekonomiskt i projektet och
ställa mark till förfogande. I slutfasen förordades
sträckningen över Älvsjö med direkt förbindelse
med Stockholms Central. Koncessionen bifölls

1899 och Stockholms andra regionala järnväg
kunde äntligen öppnas för trafik 1901. En viss men,
precis som vid Norra stambanan, begränsad för-
ortsbildning kom igång i och med att ett par gross¬
handlare, som tidigare köpt Farsta gård, bildade AB
Södertörns Villastad för att avstycka tomter för vil¬
labebyggelse från gården. Som vanligt var det i för¬
sta hand aktuellt att stycka av kuperade tomter, som
saknade större värde för den jordbruksdrift som
fortsatte att bedrivas vid herrgården under ännu
åtskilliga decennier. Samtidigt var det just kupera¬
de skogstomter, med nära naturkontakt, vacker
utsikt och god dränering, som efterfrågades av de
nya förortsboma (Sv. Jämvägsföreningen 1876-
1926:111; Stockholms förstäder... 1911).
Förortsbildningen vid Farsta, d.v.s. Södertörns

villastad, underlättades i hög grad av förekomsten
av en stor domän, Farsta gård och dess ägor, som

hade kunnat köpas in av kapitalstarka stockholms-
borgare, som sedan styckade av mark för tomtför¬
säljning. Farsta gård var långt ifrån något unikum i
detta avseende. Stora domäner, ofta med anor från
1600-talet, och som från slutet av 1800-talet inte
sällan togs över av olika exploateringsbolag eller av
Stockholms stad, fanns det tvärtom förhållandevis
gott om. Just utmed Nynäsbanan var dock ägande-
strukturen - bortsett således från Farsta gård -
annorlunda. Här dominerade, i motsats till i stock¬
holmsområdet i övrigt, mindre jordbruksfastigheter
(Johansson 1974). Banan fördes ju också in till
Stockholm via en stor krok, en omväg över Älvsjö
station vid Västra stambanan. Tillsammans med

dålig banstandard och därav följande låg hastighet
för tågen blev restiderna mycket långa, också till
områden som inte låg på mer än 10-15 kilometers
fågelvägsavstånd från Stockholms centrum. Allt
detta bromsade naturligtvis förortsbildningen
utmed Nynäsbanan.

Djursholmsbanan
Även om Rimbobanan (SRJ) inte i första hand
byggts för lokaltrafik, kom den snart att bli en för¬
utsättning för förortsetablering. Bankdirektören
Johan Henrik Palme var styrelseordförande i ett
bolag som 1875, på Palmes förslag, köpte ett mark¬
område norr om Humlegården i Stockholms stad.
Bolaget styckade av och sålde tomter till den s.k.
Villastaden, där många av villorna dock snart kom
att ersättas av fierbostadshus. I samma anda köpte
Palme och hans svåger år 1889 Djursholms slott
med tillhörande 1.600 tunnland mark (omkring 790
hektar) för en halv miljon kronor. Köparna bildade
tillsammans med en grosshandlare och en bankir
Djursholms AB för exploatering av området, och
redan 1890 inleddes byggandet i den blivande vil¬
lastaden.

För att möjliggöra exploateringen var det helt
avgörande att få till stånd goda förbindelser till
Stockholms centrum. Djursholms AB trädde gan¬
ska snart efter bildandet i underhandlingar med SRJ
om trafikeringen av en förortslinje mellan Djurs¬
holm och Stockholm. Parterna hade dock olika

uppfattningar om prioriteringen av lokal- och fjärr-
trafiken och Djursholms AB sökte till slut konces¬
sion för en spårväg från Roslagstorg till Djursholms
Ösby, där linjen skulle vika av mot Djursholms cen-
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trala delar. När bolaget fick sin koncession var den
nya bandelen från Ösby genom villastaden till
Framnäsviken i det närmaste klar, men då fanns
redan en samtrafiksuppgörelse med Rimbobanan.
SRJ övertog de nybyggda sträckorna inom Djurs¬
holm och förband sig samtidigt att förlänga banan,
samt att ansöka om att låta Djursholmsbanans tåg
trafikera sträckan Östra station- Engelbrektsplan, i
utkanten av det nya cityområde som växte fram i
Stockholm (Sv Jämvägsföreningen 1876-1926:rV;
William-Olsson 1937).
De första åren efter det att samtrafiksavtalet med

Djursholms AB ingått blev problematiska för Rim¬
bobanan. Enligt avtalet hade järnvägsbolaget åtagit
sig att svara för förortstrafiken på Djursholm, vil¬
ken efter ett fåtal år skulle ställas om till eldrift.
Likströmsdrift var vid denna tid det enda tänkbara

tekniskt sett, och efter stora svårigheter kunde
Djursholmsbanan år 1895 framföra elektriska tåg
på sina linjer. Sträckan Stockholm Ö-Djursholms
Ösby blev med sitt enkelspår ytterligt sårbar den
första tiden med eldrift - som var en nyhet för
Europa - och djursholmama, som vägrade att
acceptera driftstörningarna, sköt skulden för miss¬
lyckandena på SRJ. Vid ett möte hösten 1895 till¬
sattes en kommitté med uppgift att se över hur vil¬
lastaden skulle kunna göra sig oberoende av Rim¬
bobanan. Förslaget kom att gälla en normalspårig
bana mellan Nybroviken och Djursholm. Dessutom
tänkte man sig en omläggning och utsträckning av

linjerna inom Djursholm.
Stockholms stad var inte alls med på noterna och

sade nej till de båda förslagen, medan den statliga
tillsynsmyndigheten. Väg- och Vattenbyggnadssty¬
relsen (VoV), tillstyrkte en begäran från Rimboba¬
nan om att få bygga dubbelspår mellan Stockholm
Östra och Djursholm. Tillståndet gavs dock endast
under förutsättning att den utmed det gamla spåret
löpande nya sträckan byggdes normalspårig! ”Dub¬
belspåret” mellan Stockholm Östra och Djursholm
skulle med andra ord bestå av två enkelspåriga ba¬
nor, den ena smalspårig och den andra normalspårig.
Problemen med trafikstörningarna och de arga

trafikanterna på Djursholmslinjen kvarstod således.
Först 1903, när Djursholm bildat egen kommun,
togs på nytt ett radikalt grepp om trafikfrågorna. En
av de första punkterna på fullmäktiges dagordning
var järnvägsfrågan. Man tillsatte en kommitté med
uppgift att se över förslaget från 1896 med ny infart

från Stocksund och med slutstation i Stockholm,
någonstans mellan Roslagsgatan och Valhallavä-
gen. Koncession begärdes 1904, men förslaget
avslogs av VoV med hänvisning till att värdet av
banan inte motsvarade kostnaderna. Djursholm fick
än en gång bita i det sura äpplet och tecknade 1908
ett nytt kontrakt med Rimbobanan, enligt vilken
järnvägsbolaget även fortsättningsvis skulle ansva¬
ra för järnvägstrafiken på Djursholm (Sv. Jämvägs¬
föreningen 1876-1926:IV; Roslagsbanan... 1936;
Jameberg 1985).

Saltsjöbanan
1890-talets stora jämvägssatsning. Saltsjöbanan,
visar stora likheter med Djursholmsbanan. Detta
järnvägsbygge måste på ett alldeles särskilt sätt ses
i sammanhang med markexploateringen. Bankdi¬
rektören Knut Agaton Wallenberg förvärvade 1889
ett större markområde (1600 tunnland) av inneha¬
varen till Erstaviks fideikommiss, Herman Magnus
af Peterséns. Wallenberg ville anlägga en badort
och undersökte flera olika alternativ, innan han och
af Peterséns gjorde upp om en markaffär vid Bag-
gensfjärden. Här skulle en sommarbadort anläggas
- namnet blev Saltsjöbaden. Den järnväg som var

fömtsättningen för hela projektet skulle dras fram i
mycket besvärlig terräng och år 1891 kontraktera-
des löjtnanten Birger Stafsing som arbetschef.
Denne fick den tuffa uppgiften att, i enlighet med
koncessionens villkor, se till att banan stod färdig
för trafik senast på nyåret 1896.
En av de svåraste uppgifterna att lösa var järnvä¬

gens sträckning in till Stockholm. Efter att ha för¬
kastat en rad förslag fastnade man för att leda banan
i eget plan på utsprängda klipphyllor och broar
fram till Stadsgårdsberget, vilket skulle genomskä¬
ras av en tunnel. Den s.k. Stadsgårdstunneln var
med sina drygt 640 meter på sin tid landets längsta
järnvägstunnel. Tunnelbygget, som pågick över ett
år, var inte avslutat vid banans invigning på som¬
maren 1893. Trafikanterna fick i stället använda en

provisorisk slutstation vid Fåfängan för att därifrån
med båt ta sig in till Nybroviken. När stationen i
Stadsgården togs i bruk strax före årsskiftet fortsat¬
te färjetrafiken därifrån till stadens centrala delar.
Saltsjöbanans byggande väckte erkännande i sin

samtid. Trots alla svårigheter kunde banan färdig¬
ställas långt före utsatt tid. En av orsakerna var
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Figur 3: Saltsjö-Duvnäs station vid Saltsjöbanan den 26
november 1997. I samband med byggandet av banan
gjorde kaptenen Gustaf Wallenberg, som ingick i led¬
ningen för banbygget, en resa till USA för att studera
moderna förortsjämvägar (Bökman 1972). Detta förkla¬
rar den air av amerikansk förstadsbana som än idag är
så utmärkande för flera av stationerna utmed Saltsjöba¬
nan, med långt utskjutande tak och funktionellt höga
plattformar, som snabbar upp av- och påstigningen vid
stationerna. Foto Bertil Sannel.

Wallenbergs oortodoxa metod att köpa upp större
egendomar och anläggningar för att komma över
den mark som behövdes för järnvägsbygget, varvid
han slapp ett tidsödande expropriationsförfarande
och även kostnaden för detta. På så vis kom det sig
att Wallenberg blev ägare till Lindbergs varv samt
Sickla och Järla egendomar. Saltsjöbanan kom att
bli en tekniskt och arkitektoniskt intressant bana,
med en påtagligt amerikansk influens. Plattformar¬
na byggdes från början i samma höjd som vagns-
golven och stationshusen hade sina karaktäristiska
utskjutande tak.
Trafiken på banan blev redan från början relativt

omfattande och ökade i takt med att förortsbebyg-
gelse kom till efter linjesträckningen. Den omfat¬
tande trafiken väckte tankar på elektrifiering och
1911 fattade järnvägsbolagets styrelse beslut om att

undersöka förutsättningarna. Man fastnade för ett
likströmssystem och i samband med beslutet att
elektrifiera banan beslutades att bygga dubbelspår
mellan Storängen och Duvnäs samt att anlägga en
bibana till Solsidan. Elektrifieringen av järnvägen
var i det närmaste avslutad 1913 (Sv. Jämvägsföre-
ningen 1876-1926;IV; Hedlund & Palme 1987).
Fram mot sekelskiftet 1900 byggdes således ett

par järnvägar och ännu något senare förstadsbanor
(spårvägar) i det direkta syftet att möjliggöra
exploatering av mark för förortsbyggande. Djurs¬
holms- och Saltsjöbanoma är sådana järnvägar, lik¬
som spårvägslinjema Råsundabanan, Lidingöba-
noma samt banorna till Mälarhöjden och Midsom¬
markransen i nuvarande Söderort. Från ungefär
samma tid byggde Stockholms stad förortsspårvä-
gar till Bromma och de södra delarna av Brännkyr¬
ka (Enskede, Örby).

Kapacitetsproblem på Västra
stambanan och Västeråsbanan
Den lokala persontrafiken kring Stockholm växte i
det närmaste oavbrutet åren kring sekelskiftet, vil¬
ket var glädjande för jämvägsförvaltningama sam¬
tidigt som det också skapade problem för dem. Tra-
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fikökningen på Västeråsbanan blev till slut så
omfattande, att SWB-bolaget år 1905 beslutade att
bygga dubbelspår mellan Tomteboda och Spånga.
Spåret kunde tas i bruk tre år senare. Västeråsbanan
blev också förutsättningen för byggandet av Stock¬
holms stads järnvägslinje Spånga-Lövsta. Banan,
som var avsedd för transport av sopor och latrin,
trafikerades av SWB. Den första tiden användes

soptågen även för transport av annat gods samt pas¬
sagerare, låt vara i särskilda vagnar. Först i början
av 1900-talet inrättades speciella persontåg på
sträckan Spånga-Riddersvik (Sv. Järnvägsföre-
ningen 1876-1926:IV).
Det ökade personresandet vållade även SJ pro¬

blem. På 1890-talet framstod det som uppenbart, att
kapaciteten på Västra stambanan, på sträckan
Järna-Södertälje-Stockholm, inom en nära framtid
skulle bli alltför begränsad. Banan var enkelspårig
och kurvrik, och passagen av Södertälje kanal, via
flera tvära kurvor, kraftiga stigningar och en lågbro
som ofta måste öppnas för sjöfarten, var en besvä¬
rande flaskhals. Dubbelspår och en ny passage av
kanalen framstod som lika nödvändiga som kost¬
nadskrävande investeringar. Samtidigt fanns det nu
ett gyllene tillfälle att till en inte alltför hög mer¬
kostnad kunna välja ett helt eller delvis nytt läge för
stambanan in till Stockholm.
Ett omfattande statligt utredningsarbete inleddes

och kom att bedrivas under mer än tio år. Två
huvudalternativ arbetades fram. Det ena gick ut på
att i huvudsak bibehålla stambanan dittillsvarande

sträckning över Södertörn, men lägga ett nytt spår
utmed det befintliga. En ny passage över Södertäl¬
je kanal med en fast bro med 25-26 meters segelfri
höjd, skulle dock tillskapas. Ett andra huvudalter¬
nativ, den s.k. Glasbergalinjen, innebar att banan
skulle dras i nordsydlig riktning omedelbart väster
om centrala Södertälje, passera över kanalen strax
norr om den centrala staden och sedan ansluta till

den befintliga banan ungefär vid Rönninge.
Privatbanan Norra Södermanlands Järnväg hade

1897 ansökt om koncession för en järnväg mellan
Södertälje och Stockholm över Mälaröarna, men i
Riksdagens andra kammare framförde bl.a. Söder¬
täljes borgmästare, som också var riksdagsman,
förslag om att Mälaröbanan skulle byggas som
statsbana. Stambanan skulle därigenom kunna ges
en betydligt kortare sträckning Stockholm-Söder-
tälje (Motion 92/1900). Riksdagen beslutade dock

med stor majoritet på våren 1900 att anslå medel till
att bygga dubbelspår utmed den befintliga banan
mellan Huddinge och Tumba, och därmed föll i
praktiken förslaget om den så kallade Mälaröbanan
(Rikdagsprotokoll 1900 N:o 22). Frågan om stam¬
banans vidare sträckning mellan Tumba och Jäma
med passagen förbi Södertälje sköts dock på fram¬
tiden.

Banan över Mälaröarna hade emellertid också

utgjort en del av den runt sekelskiftet 1900 omdis¬
kuterade Kapellskärsbanan, som var en del av ett
ambitiöst försök att skapa goda järnvägsförbindel¬
ser mellan England och Ryssland. Mannen bakom
projektet, den tidigare nämnde kapten Birger Staf-
sing, utarbetade under 1898 en plan, som i första
hand avsåg en förbättrad förbindelse mellan Sveri¬
ge och Einland. Tanken var att skapa en så rak och
gen linje som möjligt, vilken kunde trafikeras med
snälltåg, för att ansluta till snabba fartyg för över¬
farten till Åbo eller Hangö. Genom att skapa goda
anslutningsmöjligheter på båda sidor om Östersjön
skulle linjen kunna få ställning av transitolinje mel¬
lan å ena sidan Sverige och England, och å den
andra Finland och Ryssland. Stafsing vädrade mor¬

gonluft, i det att han konstaterade att:

... det torde, om ryska trafiken kan komma att med fördel
ledas denna väg, ej helt och hållet saknas utsigt, att till och
med någon del af den kolossala trafik, som förmedlas med
den nya transsibiriska Järnvägen, skall komma att dragas
denna väg öfver svenska statsbanorna till Göteborg och
England samt vice versa ! (Stafsing 1899 s. 4.)

Stafsing tänkte sig en så rak linje som möjligt från
Norrköping över trakten väster om Nyköping fram
till närheten av Gnesta, där banan skulle korsa stam¬
banan. Den skulle därefter gå fram väster om

Södertälje för att via en sträckning över Mälaröar¬
na nå fastlandet igen i närheten av Sundbyberg.
Den skulle därefter korsa Norra stambanan och Ros-

lagsbanan för att sedan söka sig närmaste vägen ut
till roslagskusten och Kapellskär (Stafsing 1899).
Koncessionsansökan för sträckningen Stock-

holm-Kapellskär ingavs 1899. Såväl Väg- och vat¬
tenbyggnadsstyrelsen som Kungl. Järnvägsstyrel¬
sen tillstyrkte ansökan och 1902 lämnade regering¬
en koncession. Förslagsställaren hade ursprungli¬
gen tänkt sig att linjen Stockholm-Kapellskär skul¬
le utgå från Tomteboda station norr om Stockholm,
något som senare modifierades till Norrtulls station
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Figur 4: Under vintern
1899/1900fördes en debatt om
Mälaröarna i dagspressen,
bland annat i Dagens Nyheter.
I ett inlägg i tidningen bemötte
Birger Stafsing den kritik som
riktats mot hans förslag till en
ny järnväg den i stort sett kor¬
taste vägen mellan Norrköping
och Stockholm över Södertälje
och Mälaröarna samt vidare
till Kapellskär. Figuren här är
hämtad ur detta inlägg
(Dagens Nyheter den 17 febru¬
ari 1900). Projektet fick starkt
stöd av godsägaren på Pen¬
ningby slott utanför Norrtälje,
och det döptes därför av folk¬
humorn till "London-Penning-
by-Peking” (Ståhle 1936).

(Stockholm Norra). Projektledningen hade uppen¬
bara problem att förverkliga sina planer och begär¬
de i flera omgångar förlängning av den i koncessio¬
nen stipulerade genomförandetiden, men frågan
väcktes på nytt efter ett antal år genom riksdags¬
motioner. Entusiasmen hade dock lagt sig, möjligen
beroende på det nya politiska läget i Ryssland, och
1922 föll koncessionen (Ståhle 1936).
Vad gäller dubbelspårsbygget vid Västra stamba¬

nan på sträckan Tumba-Jäma hade riksdagen 1909
fattat beslut om att den s.k. Glasbergalinjen skulle
byggas. Året efter ändrades dock beslutet, och i
stället byggdes stambanan ut med ett nytt spår
utmed det gamla, men med en ny passage över
Södertälje kanal. Effekterna på den regionala struk¬
turen i södra delen av stockholmsregionen skulle
sannolikt inte ha blivit alltför stora om riksdagsbe¬
slutet om Glasbergalinjen stått fast. Däremot torde
det vara uppenbart, att om stambanan förts in till
Stockholm via Mälaröarna skulle bebyggelsestruk¬
turen i regionens södra och västra delar ha kommit
att se helt annorlunda ut, särskilt om banan över
Södertörn hade avvecklats.
Mälaröarna hade då sannolikt inte kommit att

utgöra en relativt glest bebyggd grönkil in mot
Bromma. En betydande del av den bebyggelseex¬
pansion, som från 1910-talet ägde rum på Söder¬
törn, utmed Västra stambanan, hade rimligtvis i
stället förlagts just till Mälaröarna. Sannolikt hade
bebyggelsen dock inte sträckt sig i ett tämligen
obrutet band längs järnvägen in mot Stockholms
innerstad, utan förekomsten av betydande statligt

(kungligt) ägda domäner (Lovö, Drottningholm)
hade förmodligen gett upphov till betydande luckor
i bebyggelsen, precis som i Solna, där Norra stam¬
banan passerar genom stora, tidigare statligt ägda
domäner.

Städers form
Stadens ”raison d'etre” har naturligtvis alltid varit,
och är fortfarande i IT-åldem, möjligheterna att
genom att ”packa ihop” människor och verksamhe¬
ter på en begränsad yta, skapa en närhet som ger

möjlighet till snabba, och också oplanerade, socia¬
la, kulturella, ekonomiska och administrativa kon¬
takter. Utvecklingen inom kommunikationsområdet
gjorde det från mitten av 1800-talet möjligt att
börja ersätta fysisk närhet (i praktiken gångavstånd)
med regelbundna masstransporter, vilket möjlig¬
gjorde att stadsbebyggelsen kunde spridas över allt
större arealer. Den stora majoriteten av stadens
invånare levde ocb verkade dock länge mycket
lokalt, men en liten grupp, med ekonomiska resur¬

ser, böljade pendla till och från arbetet (Häger¬
strand 1970).
Den nya transporttekniken var dock långt ifrån

det enda villkoret för att en sådan utspridning av

bebyggelsen skulle kunna ske. Det fanns allmänt i
Europa, åtminstone till böljan av 1800-talet, ofta
också försvarsteknologiska restriktioner mot en
successiv ytmässig tillväxt av stadsbebyggelsen,
utanför de gränser som sattes av befästningsverken
runt städerna.
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Tullstaketen kring städerna var en ytterligare,
administrativ restriktion mot den ytmässiga tillväx¬
ten av stadsbebyggelsen. Ett annat sådant hinder
var markägoförhållandena (domänstrukturen). Den
mark (stadsjord) som staden en gång tilldelats av

kronojord, eller på annat sätt förvärvat, kunde
exempelvis i Sverige fram till början av 1800-talet
i princip inte upplåtas för enskild fastighetsbild¬
ning, och detta innebar givetvis en restriktion mot
en utspridning av bebyggelsen (Améen 1964).
I och med att restriktionerna försvann, av teknis¬

ka och ideologiska skäl, både kunde och måste
stadsbebyggelsen, i de städer där näringslivet och
befolkningen tillväxte, expandera ut över tidigare ej
bebyggd mark. Fram mot slutet av 1800-talet var
denna tillväxt geografiskt sett tämligen koncentre¬
rad, man tog den närmast staden liggande marken i
anspråk. Från mitten av 1800-talet öppnade sedan
järnvägar och spårvägar områden längs banorna på
längre avstånd från stadscentrum för exploatering
(Améen 1964; Book 1974, 1978).
Geografer som studerade stadsbebyggelse intres¬

serade sig naturligtvis tidigt för bebyggelsens form
och utbredning. En sådan geograf var Sten De Geer,
som i en fortfarande i högsta grad läsvärd artikel, i
tidskriften Ymer år 1912, redovisade ett försök till
kartering av stadsbebyggelsens utbredning i och
kring ett antal större och medelstora städer runt
Östersjön. Källmaterialet utgjordes givetvis främst
av olika kartor, men kartuppgiftema kontrollerades
och justerades efter besök på platsen.

De Geer skrev bland annat följande:

Storstaden eftersträvar alltid cirkelformen. Utvecklingen af
ett radierande nät af spårvägar och lokala snabbanor leder
öfver till stjämformen, då det bildas fingerlikt utlöpande för¬
städer utmed kommunikationsledema. Ofta uppstå sekundä¬
ra tillväxtcentra vid lokalbanomas stationer. Förstäder

komma då äfven att framträda i svärmar eller åtminstone

rader.

Trots alla oregelbundenheter och luckor söker förstadszo-
nen i sin helhet, likaväl som den inre staden, att fylla ut en
cirkel, om ock af väldigare dimensioner.

Storstadens normala tillväxt är sålunda koncentrisk, dels

kompakt intill den inre stadens periferi, dels glesare, linje-
eller punktformig utanför denna. Tillväxtens regelbunden¬
het, ja stadens hela form, kan till en viss grad och till en viss
tid bestämmas av störande faktorer. Antingen är det natur¬
hinder, såsom branta afsatser, floder, sank mark och hafsvi-
kar, eller ock åtgöranden af stadsfullmäktige, civila eller
militära myndigheter eller stora företag.

I längden segrar dock storstadens expansionskraft, och
nya stadsdelar bryta sig fram å förut försummade områden,
fyllande ut zonernas cirkelform.”

(De Geer 1912 s. 45.)

De Geer prövade sin ”modell” på bland annat S:t
Petersburg, där det snarare var floden Neva och
dess delta än järnvägarna som gav upphov till
bebyggelsestråk ut från den centrala staden. Också
i Helsingfors, Königsberg, Köpenhamn, Reval och
Riga, och i viss mån i Stockholm, fann han belägg
för framväxten av en icke-planerad stjämformig
struktur. Där som i S:t Petersburg sträckte sig dock
bebyggelsefmgama vid den här tiden väl så ofta
utefter kuster och floder som längs järnvägslinjerna
(De Geer 1912).

Spontan och planerad fysisk
struktur i stockholmsområdet
År 1945 redovisades några översiktliga kartor över
bebyggelsetillväxten i den inre delen av stock¬
holmsområdet. Detta gjordes i programskriften för
det generalplanearbete, som skulle inledas för
Stockholms stad. I fem rätt schematiska men illus¬

trativa kartor redovisas tätbebyggelsens utbredning
1850, 1897, 1914, 1930 och 1946 inom ett i stort
sett kvadratiskt område, som innefattar innerstaden,
de på 1910-talet inkorporerade förortsområdena
(Brännkyrka och Bromma) samt angränsande delar
av ytterligare ett par kommuner, av vilka de vikti¬
gaste är Solna, Huddinge och Nacka. Det av De
Geer redan 1912 skisserade utvecklingsförloppet,
från en kompakt stad mot en stjämstruktur, där
kilarna mellan bebyggelsefmgama dock med tiden
alltmer fylls igen av bebyggelse närmast centrum,
framgår med all önskvärd tydlighet av denna kart¬
svit (Det Framtida Stockholm 1945).
Stjämstrukturen framgår rätt tydligt också av den

i fig. 5 återgivna kartan (ur Holmberg 1947 s. 190),
som utöver tätbebyggelsen (skrafferade ytor) och
dess utbredning även redovisar en del orts- och
områdesnamn. Kartan visar vidare sträckningen av

järnvägar och förortsspårvägar liksom läget av de
viktigaste stationerna och hållplatserna, allt i slutet
av 1940-talet, d.v.s. några få år innan de första tun-
nelbanelinjema öppnades för trafik.
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Figur 5: Järnvägar och spårvägar, viktigare stationer och hållplatser, tätbebyggelse
med mera i storstockholmsområdet vid mitten av 1940-talet (Holmberg 1947 s. 190).
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Villastäder och industriförorter
utmed järnvägarna
Stambanorna, Västeråsbanan och de regionala
banorna byggdes utan hänsyn till att de skulle kun¬
na ge upphov till förortsbildning och alstra lokal¬
trafik. Deras sträckningar kan därför ur förortsbild-
ningssynpunkt betraktas som ”externt givna”, pre¬
cis som terrängförhållandena och mer stabila mark-
ägoförhållanden, inte minst vad gäller mark som
ägdes av staten eller kyrkan. Banorna gick helt en¬
kelt där de gick, men de kunde naturligtvis utnyttjas
av olika exploatörer för förortsbildning.
Först senare byggdes banor (lokaljämvägar och

förstadsspårvägar) i det direkta syftet att möjliggö¬
ra markexploatering i form av förortsbildning, både
av industri- och arbetarförorter och villastäder, allt¬
ifrån välplanerade ”patricierförstäder” över exploa¬
teringar av tomtbolag till strikt planerade ”kommu¬
nala trädgårdsstäder”, som Gamla Enskede, byggda
på Stockholms stads mark. Detta att lokalbanor och
förstadsspårvägar har finansierats av lokalt kapital,
för att möjliggöra en exploatering av mark för
industrietablering och bostadsbebyggelse i förorts¬
områdena, var på intet sätt något som var speciellt
för stockholmsområdet. Det var tvärtom just på
detta sätt som det tidiga förortsbyggandet i exem¬
pelvis USA, liksom på många håll i Europa (t.ex.
det västra förortsområdet i Oslo) kom till (Hals
1929; Warner 1962).

Lokaltrafikens omfattning
i början av 1900-talet
År 1900 var förortstrafiken mest omfattande på
Västeråsbanan, med 865.000 resor. På Saltsjöbanan
gjordes detta år 770.000, på Djursholms- och Ros-
lagsbanoma tillsammans 660.000, på Norra stam¬
banan 365.000 men på Västra stambanan endast
175.000 resor. Förortstrafiken på stambanorna - ut
till och med nuvarande Sollentuna och Huddinge
stationer - var således mycket mindre än på de
övriga järnvägarna. På Västeråsbanan skedde det
stora trafikutbytet mellan Sundbybergs station och
Stockholm, och på Djursholms- och Roslagsbanor-
na dominerade trafiken på Djursholmslinjen klart
(Lokaltrafikens ordnande i Stockholm ... 1934).
Till år 1910 ökade resandet dramatiskt. Detta år

gjordes sammanlagt över 3,6 miljoner resor med

Västeråsbanan, och ungefär hälften så många med
såväl Saltsjö- som Djursholms/Roslagsbanoma.
Lokaltågsresandet på Västra stambanan, på sträck¬
an Huddinge-Stockholm C, hade nu ökat kraftigt
sedan sekelskiftet, till drygt 1,1 miljoner resor.
Norra stambanan t.o.m. nuvarande Sollentuna sta¬

tion hade fortfarande relativt få resande, omkring
400.000, och Nynäsbanan bara 140.000 (ibid).
År 1910 gjordes nästan 9 miljoner resor med tåg

mellan förortsområdet och innerstaden. Härtill stod

förortsspårvägama (vid denna tid Sundbybergsba-
nan, Lidingöbanoma och Enskedebanan) för drygt
3 1/2 milj. resor. I förortszonen bodde 1910 om¬

kring 77.000 personer. Om man räknar bort vad
som kallades ”den stationära lantbefolkningen” in¬
om området, som uppskattades till cirka 20.000
personer, återstod cirka 57.000 vad vi kan kalla
”förortsbor”. Varje förortsbo gjorde med andra ord
i genomsnitt drygt 220 resor till och från innersta¬
den under 1910, till 70% med tåg och 30% med
spårvagn (ibid).
1920 var det år då jämvägsresandet mellan vad vi

idag kan kalla det inre förortsområdet och Stock¬
holms innerstad kulminerade. Detta år gjordes
drygt 12 1/2 milj sådana resor, men redan nu var
antalet resor med förortsspårvägama större, ca 14
milj. Under tjugotalet stagnerade lokaltågsresandet,
som under decenniet kom att pendla mellan 11 och
12 miljoner resor per år, medan antalet spårvägsre-
sor till och från innerstaden successivt ökade och år
1930 uppgick till hela 25 miljoner. Under 1920-
talet kom också busstrafiken igång på allvar, och
1930 gjordes fler resor mellan inre förortsområdet
och innerstaden (14 miljoner resor) med buss än
med tåg (ibid).
Den här redovisade statistiken över resandet

illustrerar rätt väl hur bebyggelsestrukturen inom
det inre förortsområdet, som från senare delen av

1800-talet skapades av järnvägsbyggena, från och
med 1920-talet kompletterades med en tätare strak-
tur ”upphängd” på spårvägs- och busslinjer. Lokal¬
trafiken på järnväg fortsatte emellertid att bana väg
för en fortsatt exploatering av förortsområden, men
nu allt längre ut från innerstaden, inom områden dit
förortsspårvägama aldrig skulle nå, och knappast
heller de senare byggda tunnelbanorna. Däremot
nådde givetvis så småningom buss- och inte minst
biltrafiken hit ut. Men det var likafullt hela tiden,
ända till ”gröna vågen” på 1970-talet, lokaltrafiken
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Figur 6: Principskiss över bebyggelsutvecklingen utmed
en järnväg i en tänkt förortssektor.

på järnvägarna som försköt frontlinjen för förorts-
bildningen allt längre ut från innerstaden, och som
därmed skapade den tydligt stjämformade bebyg¬
gelsestruktur, som är så karakteristisk både för
stockholmsområdet och många andra europeiska
storstadsområden.
I de sektorer där det aldrig byggdes järnvägar,

kom busstrafiken att ta över järnvägarnas struktur-
skapande roll. Men förortsbildningen skedde här
senare, och stjämstrukturen blev inte heller lika
tydlig utmed busslinjema som längs järnvägarna.
Båttrafiken kom heller aldrig att få någon mera

påtagligt strukturskapande effekt - vilket den i viss
utsträckning hade i t.ex. det inre förortsområdet
kring Helsingfors - på förortsbildningen i stock¬
holmsområdet, men däremot i högsta grad på fri¬
tidsbebyggelsen, ”Sommar-Stockholm” (Ljungdahl
1938; Pihl Atmer 1987). Det rumsliga spridnings-
förloppet för förortsbebyggelsen var dock inte så
enkelt som att armarna i stjämstrukturen skulle ha
tillväxt successivt allt längre utåt. Det normala var
tvärtom, att bebyggelse etablerades som ”isolerade
öar” kring en befintlig eller i samband med exploa¬
teringen nyöppnad station ett stycke utanför det
mer eller mindre sammanhängande bebyggelsestrå¬
ket utmed en viss järnväg, där det fanns mark att
köpa till rimligt pris för hugade exploatörer.
Kring dessa ibland ganska långt ut liggande sta¬

tioner och hållplatser skedde sedan dels en förtät¬
ning, dels en bebyggelseexpansion. Men först så
småningom kom dessa ”öar” av förortsbebyggelse
att införlivas med de mer eller mindre samman¬

hängande stråk av tätbebyggelse, som på detta sätt
utbildades utmed järnvägarna, och senare (i exem¬

pelvis Tyresöområdet och på Värmdölandet) längs
busslinjema ut från innerstaden. Se vidare figur 6,
som är en principskiss över bebyggelseutveckling¬
en i en förortssektor i anslutning till en tänkt bana.
Detta geografiska utvecklingsförlopp (jfr. Häger¬
strand 1953) kommer att exemplifieras i det när¬
mast följande avsnittet i artikeln.

Den administrativa strukturen
och bebyggelseutvecklingen
Förortsbyggandet kom att administrativt manifeste¬
ras genom bildandet av vad som kan beskrivas som
stråk av municipalsamhällen utmed vissa av järnvä¬
garna, i första hand de nationella banorna. Själva
exploateringen av områdena hade givetvis inletts en
kortare eller längre tid före municipalsamhälles-
bildningen.
I och med att Brännkyrka kommun 1913 inkor¬

porerades med Stockholms stad var det inte längre
aktuellt att bilda några municipalsamhällen (m;e)
här, vid den innersta delen av Västra stambanan.
Men strax utanför den nya stadsgränsen etablerades
på 1920-talet Stuvsta, Huddinge, Snättringe och
Fullersta m:e. I Stuvsta startade förortsbyggandet
1910, och i Huddinge, mnt Huddinge station, några
år senare. En viss exploatering hade dessförinnan
inletts längre ut längs banan, vid Tullinge station
omkring 1905, och vid samma tid ännu några kilo¬
meter därutanför, vid Tumba station. Där fanns
sedan 1750-talet också Riksbankens pappersbruk.
Tumba m:e tillkom redan 1905. Ännu längre ut vid
banan etablerades 1915 Rönninge m:e (Holmberg
1947).
Också utmed Norra stambanan uppkom ett par

municipalsamhällen. Nya Hagalunds m:e 1900 och
Norrvikens m:e 1930. I Norrviken påbörjades

105



exploatering 1906, året efter i Rotebro, ännu några
år senare i Tureberg. Den stora tillväxten i Sollentu¬
na kommun inleddes dock först på 1920-talet (ibid).
Längs Västeråsbanan uppstod, vid sidan av Sund¬

bybergs köping, som fr.o.m. 1927 upphöjdes till
stad, under en dryg tioårsperiod en hel serie muni-
cipalsamhällen, nämligen Duvbo (1904), Nya
Huvudsta (1904), Bromsten (1905), Lilla Alby
(1907), Mariehäll (1909), Solhem (1909), Hässelby
(1914, köping från 1926) och Flysta (1916). AB
Hem på landet exploaterade från och med 1899
Duvbo omedelbart utanför Sundbyberg. Bolaget
fortsatte sin verksamhet utmed Västeråsbanan, och
startade 1904 exploatering kring Spånga station,
vilket skulle leda till bildandet av Solhems m:e

några år senare. AB Billiga Tomter exploaterade
Bromsten från 1905 (ibid). Längre ut, i Järfälla
socken, inleddes exploatering i Barkarby 1903-04.
1909 anlade Bolinders ett gjuteri och en mekanisk
verkstad vid Kallhäll, och ett bostadsområde bygg¬
des i anslutning till fabrikerna. Exploateringen av
trakten kring Jakobsbergs station kom igång först
senare, från cirka 1920 (Lundén 1986).
Municipalsamhällena kom till för att, genom in¬

förande av en eller flera av stadsstadgoma och
genom viss beskattningsrätt utöver kommunalskat¬
ten, ”ordna upp” kommunaltekniska och andra
sanitära olägenheter i tättbebyggda samhällen. Det
är därför högst naturligt, att ett flertal sådana sam¬
hällen kom att bildas utmed fjärrjämvägama, med
tanke på den relativt vildvuxna exploatering som i
olika tomtbolags regi skedde här, men däremot inte
vid lokalbanoma. Dessa hade ju byggts för att tra-
fikförsöija välplanerade ocb exklusiva villastäder
som Djursholm och Saltsjöbaden. Där var det
naturligtvis aldrig aktuellt att skapa några munici-
palsambällen, i stället kom både Djursholm och
Saltsjöbaden att tidigt bilda helt självständiga kom¬
munala enheter.

Sålunda bröts Djursholm vid årsskiftet 1900/01
ut som köping ur Danderyds kommun och fick
stadsrättigheter 1914. Köpingen blev 1901 majori¬
tetsägare (från 1925 ensamägare) till Djursholms
AB. Den fortsatta utbyggnaden av samhället kom
därmed att styras av köpingen själv, som kunde
hämta hem betydande ekonomiska vinster på denna
verksamhet, något som - tillsammans med befolk¬
ningens goda skattekraft - gjorde att ”kommunalut-
skyldema” på 1910-talet endast var hälften så stora

som i Stockholms stad (Stockholms förstäder...
1911).
Detta att samhället styrde utbyggnaden av bo¬

stadsområden var, med Stockholms stad som ett

synnerligen viktigt undantag, mycket ovanligt vid
denna tid, och helt unikt i Stockholms förortsområ¬
de, något som illustreras av följande citat:

Hvad nu bolaget angår, så är detta ej ett affärsföretag i lik¬
het med öfriga villastäder. Kommunens män hafva nämli¬
gen varit sä framsynta, att de förstått, att ett samhälle, som
endast är beroende af den enskilda spekulationen, icke i
längden kan lämna innebyggame full garanti att få lefva i
lugna och sunda förhållanden.

Därför inköpte kommunen redan tidigt majoriteten i Djurs¬
holms Aktiebolag, hvaraf följden blifvit att det är kommu¬
nalfullmäktige, som välja bolagets styrelse. Därigenom blir
det villaägarna själfva, som indirekt bestämma riktliniema
för bolagets verksamhet. (Stockholms förstäder ... 1911 s.

15.)

Saltsjöbaden bröts ur Nacka kommun och blev en

egen köping 1 januari 1909. Exploateringen av

Saltsjöbaden hade, ända sedan starten i början av

1890-talet, skötts av Järnvägs AB Stockholm-Salt-
sjön. I motsats till i Djursholm köptes detta bolag
aldrig upp av köpingen. En bidragande orsak till det
kan ha varit, att järnvägsbolaget, i samband med
markköpen för byggandet av järnvägen, som
nämnts ”passade på” att köpa in mycket betydande
markarealer främst inom Nacka kommun. Bolaget
ägde där ännu 1939 ca 350 hektar mark, och i
Stockholms stad drygt 25 hektar på Sickla udde
(Holmberg 1947), mark som blev högaktuell för
försäljning vintern 1996/97 i samband med plan¬
läggningen av den då tilltänkta s.k. OS-byn inom
Hammarby Sjöstads-projektet.
Utmed två av fjärrjämvägama. Västra stambanan

och Västeråsbanan, förekom som nämnts en omfat¬
tande municipalsamhällesbildning. Vid lokalbanor¬
na bildades inte några sådana samhällen, med visst
undantag för Stocksunds villastads m:e. Vid de
regionala banorna - d.v.s. Roslagsbanan (utom
Djursholmsbanan) och Nynäsbanan - vittnar det
förhållandevis ringa antalet resor mellan förorterna
och innerstaden, 150.000 ä 200.000 per år, om att
förortsbildningen ännu 1910 var av begränsad om¬

fattning. Det blev därför endast i ett par fall aktuellt
med municipalsamhällesbildning här, nämligen av
det ovan omnämnda Stocksunds villastads m:e vid

Roslagsbanan, som tillkom 1903 och blev köping
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Figur 7: Stocksunds station: Trots att flerbostadshus
byggt bara något hundratal meter från stationen, och
trots närheten till motorvägen till Norrtälje, hade sta¬
tionsområdet och bebyggelsen norr om det ännu på våren
1996 kvar en viss ”sekelskiftesatmosfär”. Stationshuset
på bilden började byggas 1905, det ursprungliga låg på
motsatta sidan av spåren. I och med att Roslagsbanan
från augusti 1996 rätades ut och fördes på en ny, dub-
belspårig bro över Stocksundet övergavs det gamla sta¬
tionsområdet i Stocksund. Spår och plattformar revs,
men stationshuset och viadukten finns kvar. Den gamla
enkelspårsbron över Stocksundet, som så länge var en
flaskhals för trafiken på Roslagsbanan, skulle enligt de
ursprungliga planerna också ha rivits under hösten
1996, men brospannet revs först i maj 1998. Bron syns
inte på fotot, som är taget av Bertil Sannel den 28 mars
1996.

1910, men som trafikförsörjdes av Djursholmsba-
nans tåg, samt vidare Enebybergs villastads m:e
1915 och Täby by (nuvarande Täby kyrkby) m:e
1927 (figur 7). Längs Nynäsbanan, med den under
lång tid begränsade förortsbildning som kom att
äga rum där, blev det aldrig anledning till någon
municipalsamhällesbildning över huvud taget
(ibid).
Exploateringen vid Roslagsbanan i Täby startade

i början av 1900-talet, dels kring Roslags Näsby
station, dels i det som idag kallas Täby kyrkby. I
övriga delar av Täby kommun inleddes förortsbild-
ningen först ca 1930. Längs Nynäsbanan ägde

någon mer omfattande förortsbildning inte rum för¬
rän på 1920-talet. Undantagen var Tungelsta, där en
exploatering inleddes redan 1907, men då i form av

avstyckning av småbruk för etablering av handels¬
trädgårdar, och den tidigare omnämnda Södertöms
villastad. Förortsutveckling i större skala inleddes
med andra ord förhållandevis sent utmed de bägge
regionala banorna, Roslagsbanan och Nynäsbanan
(ibid).

Lokaltrafikutbudet på
järnvägarna
På stambanorna och Västeråsbanan gick 1930 om¬

kring ett tåg i timmen Stockholm C-Södertälje,
Stockholm C-Upplands Väsby och Stockholm C-
Spånga. I rusningstid var trafiken tätare, och det
gick också insatståg mellan Stockholm C och Hud¬
dinge.
Lokaltrafiken på de regionala banorna. Nynäsba¬

nan och Roslagsbanan, var glesare än på stamba¬
norna och på Västeråsbanan, och omfattade ungefär
ett tåg varannan timme, men med tätare trafik under
rasningstid. Restiden var också avsevärt längre för
en och samma ressträcka på de regionala järnvägar¬
na än på de nationella linjerna (Sv. Kommunikatio¬
ner n:o 5 1930).
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Figur 8: Tungelsta station den 26 november 1997. För-
ortsbildningen utmed Nynäsbanan kom igång relativt
sent, och den fick länge inte heller så stor omfattning.
Desto snabbare kunde därför bebyggelsutvecklingen bli
från och med 1960-talet på i huvudsak jungfrulig mark
längs banan. Då uppfördes tung fierbostadsbebyggelse i
miljonprogrammets anda kring flera centra vid stationer
utmed Nynäsbanan, både i Huddinge och Haninge kom¬
muner. Samtidigt rustades banan upp i flera etapper.
Dubbelspåret på hela sträckan (Stockholm C-j
Älvsjö-Västerhaninge blev klart först i mitten av 1990-
talet. Äldre stationsmiljöer finns därför idag bara kvar
vid den yttre delen av Nynäsbanan, på enkelspårssträck-
an mellan Västerhaninge och Nynäshamn. Här har ett
par stationshus, som det i Tungelsta på bilden, bevarats i
mer eller mindre ursprungligt skick, med deras för
Nynäsbanan en gång så karakteristiska fasadbeklädnad
av fjällpanel. Foto Bertil Sannel.

Lokalbanoma erbjöd däremot redan 1930 tät tra¬
fik, i princip ett tåg var 30-40 minut dagtid. Resti¬
den på Saltsjöbanan var något längre än idag, på
Djursholmsbanan åtskilligt längre. Men Djurs-
holmstågen gick å andra sidan ända in till Stock¬
holms city (Engelbrektsplan), och systemet omfat¬
tade tre banor i Djursholm mot idag endast en linje.
Självfallet bidrog dessa goda pendlingsmöjligheter
till att göra Djursholm och Saltsjöbaden till mycket
attraktiva bostadsområden - nota bene för dem som

hade råd att ta sig in på bostadsmarknaden där. Väl
etablerad kunde man sedan avnjuta låg kommunal¬
skatt men ändå god kommunalteknisk service, till¬
gång till gymnasieskola med studenträttigheter etc.
Fram till 1950 hände inte särdeles mycket vad

gäller restider och resmöjligheter på stambanorna.
På Västeråsbanan hade gångtiderna Stockholm C-
Spånga 1950 kortats med cirka fem minuter jämfört
med 1930. Turtätheten förbättrades däremot inte

särskilt mycket på denna sträcka, men betydligt fler
lokaltåg än tjugo år tidigare gick 1950 ända till
Kungsängen. Tidigare hade många av dessa tåg

vänt redan i Spånga. Också på lokalbanorna
bedrevs 1950 trafik i ungefär samma utsträckning
som 1930, både vad gäller turtäthet och restider. På
de regionala banorna däremot hade lokaltrafikutbu¬
det 1950 i stort sett fördubblats sedan 1930, både på
Roslagsbanan och Nynäsbanan (Sv. Kommunika¬
tioner nr 9 1950).
Det var alltså på de regionala banorna som trafik¬

utbudet förbättrades avsevärt, särskilt genom

väsentligt högre turtäthet, mellan 1930 och 1950.
Lokaltrafiken på fjärrjämvägama och trafiken på
lokalbanoma var däremot i stort sett oförändrad. En

anledning till denna differens var rimligen, att
kapaciteten för lokaltågstrafik på fjärrbanoma i
stort sett utnyttjades fullt ut redan 1930, liksom på
lokalbanoma. Snabbare och tätare trafik krävde där

avsevärda nyinvesteringar. På de regionala banorna
däremot var kapaciteten inte fullt utnyttjad 1930,
och där gjordes senare också vissa kapacitetshöjan¬
de investeringar. De verkligt stora investeringarna i
spårtrafiken under början av efterkrigstiden skulle
dock Stockholms stad ensam svara för, i och med att
förortsspårvägarna ersattes av ett tunnelbanesystem.

Tunnelbanebygget i Stockholm
Stadsfullmäktige i Stockholm fattade i juni 1941 ett
principbeslut om att staden skulle bekosta och
anlägga en tunnelbana. Beslutet fattades efter årti¬
onden av utredande, där man bl a hade studerat för¬
slag om att en ny, normalspårig Djursholmsbana,
tillsammans med Lidingöbanoma och Råsundaba-
nan, skulle föras i tunnel eller tunnlar till city, i lik¬
het med vad som skett med de västra förortsbanor-

na i Oslo. Eventuellt skulle också lokaltågen på
Västeråsbanan ha kunnat anslutas till detta ”tunnel¬

banesystem”.
Huvudanledningen till principbeslutet 1941 var

att Stor-Stockholms folkmängd bedömdes komma
att öka med kanske så mycket som 1/4 miljoner
invånare bara under den kommande tioårsperioden,
från cirka 700.000 till 900 ä 950.000 invånare.
Endast en liten del av denna tillväxt bedömdes kun¬

na äga rum i innerstaden, en desto större del där¬
emot på mark som staden redan ägde i förortsom¬
rådena. Men kapaciteten på de traditionella spår¬
vägs- och busslinjenäten i förorterna bedömdes
otillräcklig för att klara den trafikökning, som skul¬
le bli följden av det omfattande bostadsbyggande
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som planerades i förorterna (Sidenbladh 1981;
Dufwa 1986).
Inledningsvis avsåg man att behålla traditionell

spårvägstrafik på de sydvästra förortslinjema, till
Mälarhöjden och Midsommarkransen, men knyta
ihop banorna till Bromma och södra Brännkyrka
(Örby- och Enskede/Skarpnäcksbanoma) genom
att bygga nya spår och stationer under jord i inner¬
staden. Detta hade man förberett i och med byg¬
gandet av den tunnel under Södermalm, som öpp¬
nades för spårvägstrafik 1933.1 förortsområdet där¬
emot räknade man med att till stor del kunna använ¬

da existerande spårsystem och hållplatser. Detta
visade sig av flera skäl inte vara möjligt. För att få
nödvändig kapacitet måste de nya tågsätten bestå
av upp till sex vagnar, och därmed bli betydligt
längre än förortsspårvagnarna med deras motor¬
vagn och två släpvagnar. Detta i sin tur skulle kräva
omfattande ombyggnad av de befintliga anlägg¬
ningarna för spårvägstrafiken. Dessutom fordrades
drift med en motor i varje boggie i alla vagnarna i
tågsätten, för att få tillräcklig accelerationsförmåga.
Strömförbrukningen vid start blev därigenom så
stor, att det blev nödvändigt att mata strömmen med
en tredje skena och inte som vid vanlig spårvägs-
drift via luftledning. Systemet med strömskena
krävde i sin tur planskilda korsningar och att banan
var helt inhägnad. Ängbybanan och delar av det
södra förortsspårvägssystemet byggdes därför om,
så att man senare lätt skulle kunna gå över till tun-
nelbanestandard. Nockebybanan behölls som spår¬
väg, med matartrafik till tunnelbanan (Sidenbladh
1981).
På ett mycket sent stadium i planeringsarbetet

kom 1945 nya befolkningsprognoser, som angav att
regionen kunde få en framtida folkmängd på
omkring 1 1/4 miljoner invånare. Återigen fram¬
stod kapaciteten i det planerade kollektivtrafiksys¬
temet som otillräcklig! Lösningen på problemet
blev att slopa ett par av stationerna i innerstaden
samt förlänga perrongerna på de övriga, så att man
kunde köra åttavagnarståg (ibid).
Kraven på utökad kapacitet bidrog också i hög

grad till att man fick avstå från tidigare planer på att
föra samman inte mindre än sju förortsbanor till en
dubbelspårssträcka i tunnel mellan nuvarande Gull-
marsplan och T-Centralen. Utöver de idag befintli¬
ga tre tunnelbanegrenama var det fråga om också
en planerad gren till Årsta, som aldrig byggdes, och

vidare om Saltsjöbanan, som dock ännu idag når
Slussen på eget spår i ursprungligt läge via Danvik-
stull-Stadsgården, samt dessutom om de båda syd¬
västra förortsbanoma, d.v.s. spårvägarna till Mälar¬
höjden och Midsommarkransen.
Detta visade sig emellertid vara en omöjlig lös¬

ning, av kapacitets- och kostnadsskäl, men natur¬
ligtvis också för att det skulle ha inneburit en bety¬
dande omväg för de allra flesta av resenärerna på de
sydvästra banorna. Man fick i stället planera en ny
tunnelbana till de sydvästra förorterna. En sådan
bana skissades redan i samband med det plane¬
ringsarbete som ledde fram till 1952 års general¬
plan för Stockholms stad. Projektet utreddes mer

ingående från vintem 1953/54, och dessutom beslöt
man att bygga fyra spår, d.v.s. ett dubbelspår för
vardera banan, på sträckan mellan Slussen och T-
Centralen (Dufwa 1986).
Tunnelbanan planerades, finansierades, byggdes

och trafikerades fram till mitten av 1960-talet helt
och fullt av Stockholms stad. Syftet med bygget var
som nämnts att trafikförsörja de förorter som bygg¬
des innanför stadsgränsen, nästan uteslutande på
mark som ägdes av staden själv. Stadsgränsen för¬
sköts dessutom ett gott stycke längre västerut i
Brommasektom genom inkorporeringen av en del
av Spånga kommun och hela Hässelby villastads
köping 1949. Detta var en av gmndförutsättningar-
na för tunnelbanebygget, och här byggdes sedan
flera stadsdelar, mnt var sin tunnelbanestation, med
Vällingby Centmm som stadsdelsgruppcentmm.
Under slutet av 1940- och hela 1950-talet skedde

ett omfattande förortsbyggande i Stockholms stad, i
enlighet med de riktlinjer och planeringsprinciper
som dragits upp i det då pågående generalplanear-
betet (Det Framtida Stockholm 1945; Generalplan
1952). I kraft av det kommunala planmonopolet
och som helt dominerande markägare var det sta¬
den själv som styrde utbyggnaden både i tid och
mm, varvid man dock måste hålla i minnet att

omfattningen av bostadsbyggandet vid denna tid
var extremt strikt statligt reglerad genom att riksda¬
gen varje år fattade beslut om byggandets volym
och geografiska fördelning i landet.
Staden samordnade också bostadsbyggandet med

trafik- och serviceförsöijningen och det var staden
som tilldelade byggföretagen mark för byggande av
bostäder och centra etc (Bodström 1994). Stock¬
holms stad hade, som ensamägare till AB Stock-



holms Spårvägar, också kontroll över kollektivtrafi¬
ken inom stadens gränser, med undantag för en rätt
marginell lokaltågs- och busstrafik. Staden hade
däremot, som alltid, bristande kontroll över arbets¬
platslokaliseringen. Det man kunde kontrollera var

lokaliseringen av arbetsplatsområdena innanför
stadsgränsen.
Denna väl planerade och kontrollerade utbygg¬

nad måste dock förr eller senare komma till vägs
ända, av det mycket enkla skälet att marken innan¬
för stadens gränser skulle ta slut! Åtminstone såg
många politiker och planerare det så. Stockholm
hade under 1950-talet svarat för ca 70% av den to¬

tala bostadsproduktionen i regionen, sett till antal
lägenheter, och förortskommunema tillsammans
således för resterande 30%. Mer än 80% av lägen-
hetsproduktionen i Stockholms stad skedde i fler-
bostadshus, medan den andelen var väsentligt lägre
i förortskommunema (Sidenbladh 1981).

Kollektivtrafikens ”regionali-
sering”
Byggandet utanför Stockholms stads gräns tvinga¬
de fram en översyn av investeringar, trafikutbud
och taxor m m inom kollektivtrafiken i stockholms¬

området. Det ansågs orimligt att de som bodde i
t.ex. Svenska Bostäders hus, byggda på Stockholms
stads mark innanför stadsgränsen, skulle ha tillgång
till bättre och billigare kollektiva kommunikationer
än hyresgäster som bodde i samma bostadsföretags
hus, och på mark ägd av Stockholm stad, men utan¬
för stadsgränsen. För att åstadkomma en rimlig
”regional rättvisa” fordrades någon form av ”regio-
nalisering” av kollektivtrafiken, som vid denna tid
var uppsplittrad på ett otal olika trafikutövare. Inom
Stockholms stads gränser hade stadens bolag, AB
Stockholms Spårvägar, dock praktiskt taget mono¬
pol på all kollektivtrafik, utom den som bedrevs
med SJ:s lokaltåg. (Kubu 1968; Anton 1975; Hägg-
lund 1987).
Vid denna tid, fram mot mitten av 1960-talet,

hade också befolkningsprognoserna räknats upp

ytterligare. Nu bedömde man att regionen skulle
kunna ha 2,2 miljoner invånare vid sekelskiftet
(Skiss 1966...). En anledning till de höjda prognos¬
talen var att den ”flaskhals”, som bostadsbristen i
regionen utgjort tidigare, skulle elimineras i och
med genomförandet av det s k miljonprogrammet.

som gick ut på att cirka en miljon nya lägenheter
skulle byggas i landet mellan mitten av 1960- och
mitten av 1970-talet. Miljonprogrammet genomför¬
des också för Sverige som helhet i stort sett enligt
planerna, men koncentrationen av byggandet till
storstäderna blev mindre markant än man ursprung¬

ligen tänkt sig.
Med facit i hand kan vi konstatera att prognoser¬

na från sextiotalet innebar en grov överskattning.
Det fanns de facto cirka 1 3/4 miljoner invånare i
hela Stockholms län i mitten av 1990-talet, men de
gamla prognoserna låg givetvis till grund för den
planering av infrastmkturinvesteringar m m i regio¬
nen som gjordes på sextiotalet, bland annat i form
av utbyggnad av pendeltågs- och tunnelbanesyste-
men. För att de planerade investeringarna i kollek¬
tivtrafiksystemet skulle kunna genomföras var det
nödvändigt att Stockholms stad och förortskommu¬
nema fick statligt ekonomiskt stöd, och staten i sin
tur ställde som villkor för detta att det skulle ske en

samordning av kollektivtrafiken inom regionen
(Anton 1975).

Upptakten till Hörjelöverens-
kommelsen
Under 1950-talet var kollektivtrafiksituationen i
Stor-Stockholm minst sagt splittrad. Inom Stock¬
holms stads gränser rådde i princip full enhetlighet:
Staden bedrev i egen regi all spårvägs-, tunnelbane-
och busstrafik genom det helägda trafikbolaget AB
Stockholms Spårvägar (SS). Utanför stadens grän¬
ser härskade dock i det närmaste total anarki med

en blandning av trafikutövare av olika storlek och
de mest skiftande ägareförhållanden, av vilka staten
hade den avgörande dominansen.
Det snabbt expanderade storstockholmsområdet

ställde givetvis stora krav på kollektivtrafikappara¬
ten efter andra världskriget. Under 1950-talet
bedrevs ett omfattande utredningsarbete, igångsatt
på kommunalt initiativ, med syfte att samordna och
bygga ut kollektivtrafiken i området. Arbetet ledde
till vissa överenskommelser på primärkommunal
nivå, men ännu mot mitten av 1960-talet var kol¬
lektivtrafiken i stockholmsområdet splittrad. Splitt¬
ringen gjorde det svårt för trafikutövama att bedri¬
va rationell och lönsam trafik, samtidigt som den
betydde klara nackdelar för trafikanterna. Kollek¬
tivtrafikstandarden var ojämn och den situation
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som rådde, med ett tiotal olika trafikutövare, gjorde
det svårt att ta ett större grepp över storstadsområ¬
dets samlade lokaltrafik. Det framstod allt klarare,
att kollektivtrafikfrågan måste lyftas upp över den
kommunala horisonten, och att även den statligt
hedrivna trafiken måste tas med i helhetssynen.
Staten hade i början av 1950-talet lagt under sig

betydande delar av lokaltrafiken runt Stockholm.
Lokaltrafik på järnväg bedrevs i SJs regi, inte
endast på stambanorna, utan också på den under
1940-talet förstatligade Västeråsbanan. Roslagsba-
nan, i vilken staten övertagit aktiemajoriteten 1951,
drevs dock vidare som eget bolag ytterligare några
år. SJ kontrollerade också busstrafiken i de sektorer
där man bedrev järnvägstrafik, utmed Västra stam¬
banan genom Huddingelinjema och i Norra stam¬
banans och Västeråsbanans trafikomland genom
Solnalinjema. På motsvarande sätt kompletterade
Roslagsbanans båda bussbolag trafikområdet i
östra och norra Uppland.
De helt privata järnvägar som ännu existerade i

stockholmstrakten. Saltsjöbanan och Nynäsbanan,
hade en förhållandevis blygsam andel av den sam¬

manlagda trafiken i området. Även här förekom
kompletterande busstrafik, av vilken särskilt den
till Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön knutna buss¬
trafiken på Nacka-Värmdö respektive Södertörn
var av betydande omfattning.
SJ konstaterade i början av 1960, att resandet

med lokaltågen runt Stockholm visade en kraftig
minskning på samtliga linjer utom på Roslagsbanan
och möjligen Nynäsbanan. En viktig förklaring till
fenomenet var förstås den tilltagande vägtrafiken,
bussarna tog marknadsandelar från järnvägstrafi¬
ken och privatbilismen ökade kraftigt. Problemet
med stockholmstrafiken för SJs del var att den inte
var lönsam (Handlingar i SJ Centralarkiv). Enligt
de nya spelregler för trafiksektorn, som tagits fram
av 1953 års trafikutredning och som sedermera i
princip antogs ograverade av 1963 års riksdag,
måste varje verksamhet eller bandel inom SJ kunna
bestrida sina egna kostnader. Utifrån denna maxim
borde därför SJs lokaltågstrafik runt Stockholm
läggas ned! Detta var givetvis en oacceptabel ”lös¬
ning” på stockholmsområdets trafikproblem, sär¬
skilt som utredningar visade att en växande vägtra¬
fik inte fullt ut kunde ersätta spårtrafiken. Av allt att
döma pågick ett ställningskrig mellan SJ och kom¬
munerna.

I 1963 års trafikpolitiska proposition framhölls,
angående kollektivtrafiken i storstockholmsområ¬
det, att staten borde bidraga till en lösning genom
att man utsåg en särskild förhandlings- och utred¬
ningsman med uppgift att förhandlingsvägen sam-

manjämka de berörda intressenternas ståndpunkter.
Härefter skulle man utarbeta förslag till gemensam¬
ma lösningar av Stor-Stockholms kollektivtrafik-
problem.

Målet för arbetet borde vara att mot bakgrund av bl a region¬
planen uppnå en lösning som innebär en fullgod trafikser¬
vice inom området till lägsta samhällsekonomiska kostnad.
Arbetet borde i första hand inriktas på att genom organisato¬
riska åtgärder möjliggöra sådan samordning inom närtrafi-
ken, att investerings-, drift- och taxepolitik smidigt kunde
inriktas mot nyssnämnda mål

(Prop. 1963:191)

1 december 1963 förordnades dåvarande statssekre¬
teraren Nils Hörjel som statlig förhandlings- och
utredningsman för den kollektiva närtrafikens ord¬
nande i storstockholmsområdet (Förhandlingar
1973). Sommaren 1964 hade arbetet nått så långt,
att man kunde ringa in den sannolika utbyggnads¬
takten för tunnelbanan samt bebyggelseutveckling¬
en i stockholmsområdet. För SJs del förestod radi¬
kala förändringar i lokaltågstrafiken:

... krav torde vara att förvänta pä att SJ skall nyordna sin
lokaltrafik med början på linjen Märsta-Södertälje omkring
år 1968 och därefter successivt fr o m 1969 pä linjerna
Kungsängen-Stockholm och Stockholm-Nynäshamn”

(Handlingar i SJ Centralarkiv)

Hörjelöverenskommelsen
och SLs bildande
En av de för stockholmstrafiken viktigaste händel¬
serna under efterkrigstiden var den s k Hörjelöver¬
enskommelsen. En principöverenskommelse teck¬
nades den 17 december 1964, vilken sedermera
godkändes av landstinget och Stockholm stad.
Avtalet hade också undertecknats av SJs represen¬
tanter. Redovisning skedde för 1965 års riksdag i
”nådiga luntan”, eftersom överenskommelsen för¬
utsatte nya regler för statsbidrag vid tunnelbane-
byggande. Hörjelöverenskommelsen blev därmed
en viktig milstolpe för ett större statligt ansvarsta¬
gande för samordning och utbyggnad av kollektiv¬
trafiken i stockholmsområdet samt startskottet för

uppbyggandet av den kollektivtrafikstruktur som
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existerar än idag, SL-trafiken.
Överenskommelsen innebar i huvudsak, att

Stockholms stad och landstinget skulle bilda ett
gemensamt kommunalförbund. Kommunalförbun¬
det för Storstockholms Lokaltrafik (KSL), som

skulle vara huvudman för kollektivtrafiken. I grun¬
derna för det interkommunala samarbetet i KSL

konstateras bland annat, att förbundet hade uppgif¬
ten att ansvara för den översiktliga planeringen av
den fortsatta utbyggnaden av det kollektiva trafik¬
systemet inklusive tunnelbanan.
Den operativa verksamheten skulle bedrivas

genom ett av kommunalförbundet ägt bolag, AB
Storstockholms Lokaltrafik (SL), vars kärna skulle
utgöras av det av Stockholms stad helägda AB
Stockholms Spårvägar (SS).
SJ skulle rusta upp lokaltrafiken på de normal-

spåriga järnvägarna i området på sådant sätt att tra¬
fikbehovet i respektive sektorer tillgodosågs. Upp¬
rustningen skulle ske enligt de investeringsplaner
som fastställdes av KSL. Moderna motorvagnståg
skulle sättas in på sträckorna Märsta-Södertälje och
Kungsängen-Västerhaninge. Pendeltrafik skulle
bedrivas i full skala på dessa sträckor från våren
1968 respektive våren 1970 (Förhandlingar 1973).
Vidare skulle förhandlingar upptas om att SL

skulle förvärva SJs och de privata bolagens buss¬
trafik inom SLs trafikområde ”i erforderlig omfatt¬
ning”. I övrigt förutsattes att man skulle teckna
entreprenadavtal med SJ och dess dotterbolag för
resten av trafiken. För tunnelbanans del innebar

överenskommelsen, att en gren skulle byggas ut till
Täby, en till Botkyrka och en till Järvafaltet. Dessa
utbyggnader skulle vara klara före 1975.1 ett sena¬
re skede förutsattes en utbyggnad till Nacka, att tas
i bruk under 1970-talets senare del (ibid).
En ur trafikantsynpunkt viktig åtgärd var beslutet

att samordna de olika taxesystemen i riktning mot
en enhetstaxa för hela SL-området. Det avgörande
steget togs 1971, då ett gemensamt månadskort
med obegränsat antal resor i hela SL-området inför¬
des, det s.k. 50-kortet (ibid).

Från tunnelbanestad till

pendeltågsregion
Man kan hävda att Hörjelöverenskommelsen 1964
innebar att byggandet av ”tunnelbanestadsdelar”
kunde fortsätta, men i regional skala, d.v.s. till stor

del utanför Stockholms stads gränser. Pendeltågs-
stationen blev ett kommunikationscentrum för

respektive förort i stället för tunnelbanehållplatsen.
Det massiva byggandet av flerbostadshus skedde
nu på betydligt längre avstånd från Stockholms
innerstad än på 1950-talet, och det var just detta
som tekniskt sett låg bakom satsningarna på pen-

deltågstrafik, med dess betydligt större stationsav-
stånd, snabbare tåg och därmed avsevärt högre
reshastighet än vad som var fallet vid tunnelbane-
drift. Men man får samtidigt inte glömma bort, att
tunnelbanestadsdelar byggdes parallellt med pen-

deltågsförortema under hela 1960-talet och in på
1970-talet. Den nya tunnelbanan till Järvafältet, lik¬
som grenen till Danderyd, som enligt de ursprung¬
liga planerna skulle dras ut till Täby, utmärktes
också av betydligt längre hållplatsavstånd och där¬
med högre medelhastighet än de äldre banorna.
I slutet av 1950-talet bildades Stor-Stockholms

planeringsnämnd, som bestod av representanter för
Stockholms stad och Stockholms förortskommu-
ners samarbetsnämnd. Planeringsnänmden hade
som huvuduppgift att samordna bostadsbyggandet
och inte minst att fördela de kvoter, som de statliga
myndigheterna varje år tilldelade bostadsbyggandet
i regionen, på de olika kommunerna. Den fördel¬
ningen ville de lokala politikerna i stockholmsom¬
rådet inte att den statliga länsbostadsnämnden skul¬
le göra (Ahlberg 1984). Fördelningen av bostads¬
byggandet skedde i nära kontakt med det pågående
regionplanearbetet, och man styrde i betydande
utsträckning byggnationen till viktiga pendeltågs-
stationer som Jakobsberg, Sollentuna, Handen,
Huddinge och Tumba. Till samma kategori av kom¬
munala centra, med ett betydande serviceutbud och
med ett intensivt markutnyttjande i form av höga
flerbostadshus runt centrum vid stationen, hör för
övrigt också Täby centrum, fast det här skulle bli
fråga om en tunnelbane- och inte en pendeltågssta-
tion.

Vad gäller de förorter med centrum och kompakt
flerbostadshusbebyggelse som nu utvecklades utef¬
ter pendeltågslinjema, blev det som regel fråga om
att förtäta och förnya äldre bebyggelse, som funnits
på platsen i ofta 50-60 år, d.v.s. i ungefär en
”bebyggelsegeneration”. Rätt omfattande rivningar
blev nödvändiga, eftersom det var viktigt att lokali¬
sera den nya förortsbebyggelsen så nära stationerna
som möjligt. Vid exempelvis dåvarande Turebergs
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station, nuvarande Sollentuna station, rev man

t.o.m. relativt modem flerbostadshusbebyggelse. I
Järfälla kommun lämnades ett relativt nybyggt cen-
tmm i stadsdelen Nyberg åt sitt öde, medan ett nytt
centmm planerades och byggdes vid Jakobsbergs
pendeltågsstation (Lundén 1977). I Tullinge flytta¬
des stationen till ett läge i anslutning till ny flerbo¬
stadshusbebyggelse, och i Skogås vid Nynäsbanan
öppnades en station vid ett nybyggt centrum med
omgivande flerbostadshus, ungefär samtidigt som
trafiken vid ett par gamla hållplatser vid banan
lades ned.

Vad hände sedan?
Hörjelöverenskommelsen passerade riksdagsbe¬
handlingen, där stötestenen var överenskommelsen
om det 95-procentiga statsbidraget till tunnelba¬
nans överbyggnad och marklösen. Tanken var att
tunnelbanebyggandet skulle jämställas med väg¬
byggande och så blev det. KSL och SL upptog, helt
enligt Hörjeöverenskommelsens intentioner, för¬
handlingar med de enskilda kollektivtrafikutövar¬
na. Vid 1969 års utgång hade samtliga företag utom
ett förvärvats inklusive SJs busstrafik i området.
Det återstående företaget, det kommunalägda Vax¬
holms Trafik AB, köptes in 1971 och i maj 1972
köpte landstinget också in Roslagsbanan från SJ.
Tunnelbanan hade fram till 1973 byggts ut i

enlighet med avtalet. Botkyrkabanan togs i drift
fram till Fittja under 1972, och resterande sträcka
antogs i januari 1973 vara färdigbyggd och i drift
vid ingången av 1975. Täby- och Järvabanoma
hade av olika orsaker blivit försenade, bl.a. för att
statsbidrag inte beviljats i den omfattning som för¬
utsatts. Linjen T-Centralen-Hjusta beräknades dock
vara färdig under 1975 och sträckan fram till Åkal¬
la på Norra Järvafältet under 1977. För Täbybanans
del räknade man med att kunna öppna sträckan
fram till Tekniska Högskolan 1973, till Frescati
1974 och till Täby C 1979. Sträckan Mörby
C-Täby C utreddes då av en av landstinget tillsatt
trafikpolitisk utredning (Förhandlingar 1973).
Pendeltågsavtalet som tecknats inom ramen för

Hörjelöverenskommelsen följdes av flera komplet¬
terande avtal, beträffande Västerhaninge-Nynäs-
hamn, Södertälje S-Södertälje C, Södertälje S-
Gnesta och upprustning av stationer utmed Nynäs¬
banans sträcka Älvsjö-Västerhaninge. Man hade

också ett kortare entreprenadavtal med SJ om buss¬
trafiken innan KSL/SL tog över den i egen regi
1969. Roslagsbanans trafik upphandlades på entre¬
prenad av SJ under åren 1967-1971 (ibid).
Det hela tycks ha gått relativt bekymmerslöst,

men det fanns en och annan punkt i avtalet där sam¬
arbetet inte visade sig gå lika smärtfritt. Det gällde
stationerna på SJs normalspårslinjer. I den överens¬
komna trafikeringsplanen för pendeltrafiken hade
parterna varit överens om nedläggning av vissa
driftplatser beroende på antingen låg resandefre¬
kvens eller bristande utrymme i tidtabellen. Man
hade dessutom diskuterat att inrätta en ny station
vid Flemingsherg i Huddinge. Beträffande Fle-
mingsberg ansåg SJ 1967 att det inte fanns utrym¬
me i tidtabellerna för tåguppehåll vid en ny station
om man samtidigt från SLs sida tänkte sig fortsatta
tåguppehåll i Uttran. Detta ledde till att KSL fatta¬
de beslut om att lämna medgivande till en nedlägg¬
ning av stationen i Uttran.
Frågan om en pendeltågsstation i Flemingsberg

kom att bli en av de verkliga följetongerna i det
med tiden alltmer gnisslande samarbetet mellan
Stockholms läns landsting, SL och SJ. Bakgrunden
var följande: En station i Flemingsberg fanns med i
resonemangen vid det s.k. pendeltågsavtalets teck¬
nande 1966. Sedan 1962 hade planering pågått för
ett blivande storsjukhus på platsen och Flemings-
bergs station skulle då betjäna det arbetsplats- och
bostadsområde som skulle växa fram. Mot denna

bakgrund fortsatte projekteringen av sjukhusbyg¬
get. Antalet anställda och studerande vid sjukhuset
och tandläkarhögskolan beräknades bli 6.800 i bör¬
jan av 1980-talet. Det dagliga antalet besökare upp¬
skattades till 4.000 per dag (ibid).
På hösten 1967 tillsatte KSL, SL, SJ, Huddinge

kommun och landstinget en expertgrupp som skul¬
le utreda Flemingsbergsområdets trafikförsöijning.
Den blev klar med sin slutrapport sommaren 1969.
Det fanns enligt gruppen övervägande skäl som
talade för att bygga en pendeltågsstation i Fle¬
mingsberg. Stationen skulle kompletteras med
busslinjer. En sådan station kunde realistiskt sett
tänkas öppnad för trafik 1973-74 och till dess
måste man sörja för busstrafik mellan Huddinge
station och Flemingsberg. För detta ändamål kräv¬
des en rad vägförbättringar. Ett viktigt aber var
dock att man inom ramen för uppgörelsen mellan
KSL och SJ inte kunde utöka antalet uppehåll för
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pendeltågen, eftersom det inte fanns utrymme i tid¬
tabellen. Oavsett om man inrättade stationen eller

ej skulle det bli problem med kapaciteten på Söder-
täljebanan omkring år 1975. Flemingsberg skulle
dessutom bli en betydande station efter linjen, vil¬
ket krävde särskilda åtgärder. Ett år senare, 1970,
meddelade SJ att man inte skulle kunna inrätta en

ny station i Flemingsberg med mindre än att en av
de befintliga stationerna på sträckan Älvsjö-Tumba
drogs in eller att SL bekostade ett nytt dubbelspår
mellan Flemingsberg och Älvsjö, vilket skulle
kosta 90 milj. kr.
Landstinget och SL kunde inte acceptera SJs

ståndpunkt, bland annat därför att man inte hade
kommit till samma slutsats beträffande banans på¬
stådda kapacitetsproblem. SJ ville inte heller att de
båda parternas expertgrupper skulle träffas för
överläggningar i frågan. Motsättningarna mellan
partema kunde inte lösas och 1972 gav regeringen
till slut SJ föreläggande om att förbereda byggandet
av en station i Flemingsberg, vilken skulle vara klar
vid årsskiftet 1974/75. Från landstingets, SLs och
kommunernas sida såg man framtiden an med till¬
försikt, men trots regeringsingripandet blev inte
någon station byggd vid det här tillfället (ibid).

Problemen tornar upp sig
Pendeltågsavtalet hade fömtsatt att investeringspla¬
nerna skulle omprövas efter tio år eller senast under
1975. Den motsättning som uppstått mellan lands¬
tinget och SJ, framför allt vad gällde ersättningen
för trafiken, vållade stora problem för partema att
kunna enas kring investeringsfrågoma. Motsätt¬
ningarna kom tydligt i dagen beträffande frågan om
Flemingsbergs station. Hela frågan om pendeltågs-
trafiken och dess brister sattes på sin spets under
den svåra vintem 1981/82, som blev kaotisk för
pendeltågsresenärema. Missnöjet med SJ som tra¬
fikutövare kulminerade och SL tvingades sätta in
bussar för att avhjälpa det värsta trafikkaoset. På
initiativ från landstinget tillsattes en s.k. pendel-
tågsberedning för att komma fram till hur lands¬
tinget skulle ställa sig till pendeltågstrafiken på kort
respektive lång sikt. Beredningen fick bemyndigan¬
de att föra förhandlingar med SJ och regeringen
(Förhandlingar 1982-84).
En viktig fråga som kom upp i diskussionerna

mellan SL och SJ, fömtom åtgärder för att öka

driftsäkerheten, var hur man snabbt kunde utöka
kapaciteten i lokaltågstrafiken, vilket var viktigt
beroende på den trafikökning som skett. Man ville
från delegationens sida att SJ skulle fullfölja pro¬

jektering av spår, i första hand södemt på Södertäl-
jelinjen, men också vidtaga andra kapacitetshöjan¬
de åtgärder. Förhandlingarna gick dock i baklås
under 1982, sedan SJ hävdat att man först ville vid¬
taga de kapacitetshöj ande åtgärderna, innan man
utökade trafiken. Landstingets delegerade närmade
sig problemet från andra hållet (ibid).
Från SJs sida framfördes som huvudkrav en

ombyggnad av Stockholms C, två nya spår Älv-
sjö-Flemingsberg samt två nya spår Karlberg-Ul-
riksdal. Dessa krav skulle senare tillgodoses genom
den s.k. Strängöverenskommelsen 1984, som ersat¬
te Hörjelöverenskommelsen och 1960-talets olika
uppgörelser angående pendeltågstrafiken. Detta
möjliggjorde bland annat att fjärr- och lokaltågstra¬
fiken i någon mån kunde separeras, vilket höjde
kapaciteten och påhthgheten. Uppgörelsen var vik¬
tig, men den fick inte samma strukturskapande roll
som Hörjelöverenskommelsen tjugo år tidigare
(ibid).

Järnvägen återigen ”motorn”
i regionförstoringen?
Under näst intill en hundraårsperiod, från 1870-
talet till fram mot 1970-talet, var järnvägen i högsta
grad styrande för bebyggelsestrukturen och dess
utveckling i storstadsområdena i Västeuropa, bland
dem stockholmsområdet. Småhusboomen och

”gröna vågen” på 1970-talet och den kraftigt ökan¬
de biltrafiken innebar att denna nu tog över rollen
som bärande element för bebyggelselokaliseringen
och bebyggelsestrukturen. Den gamla strukturen,
”upphängd” på järnvägen, låg visserligen kvar ”i
botten”, men den kompletterades med en ny, mer

spridd bebyggelsestruktur, för vilken ett attraktivt
läge (skärgårdsmiljö, närhet till stränder, omväx¬
lande landskap) betydde betydligt mer än tillgång¬
en till spårburen (eller annan) kollektivtrafik
(Nyström 1990).
Omkring 1990 inleddes emellertid, i Sverige lik¬

som i Västeuropa i allmänhet, en våg av infrastmk-
turinvesteringar, också i spårtrafik. För stockholms¬
regionens del fattades beslut om byggande av en ny
järnväg, Grödingebanan, på sträckan Flemings-
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Figur 9: "Flaskhalsen” - två järnvägsspår och sex bilfi¬
ler. Foto Thomas Lunden 1989.

berg/Stockholm Syd-Södertälje Syd, liksom en

praktiskt taget helt ny järnväg för snabbtåg söder
om Mälaren, Svealandsbanan och om en kraftig
upprustning av järnvägen norr om Mälaren till hög-
hastighetsstandard (Mälarbanan). Grödingebanan
har inga mellanstationer och den används idag bara
av fjärrtåg, och de nya regionala snabba tåg, som
från sommaren 1997 satts in på Svealandsbanan,
går också på Grödingebanan.
Boverkets Sverigevision (Sverige 2009) är en i

raden av de nationella visioner för en framtida, håll¬
bar samhällsutveckling, som länderna inom EU
arbetat fram, som ett slags uppföljning av det
gemensamma dokumentet Europe 2000+, som

Europakommissionen presenterade 1994. Sverige-
visionen baseras till stor del på ett förslag om att,
genom att bygga upp en regional snabbtågstrafik,
åstadkomma en regionförstoring med syftet att
skapa ”breda” geografiska arbetsmarknader, också
utanför storstadsområdena. I rapporten skriver man
bland annat att Sveriges bebyggelsestruktur kan lik¬
nas vid en arkipelag av välbefolkade öar med väl¬
utrustade servicecentra, högre utbildning och en

god lokal arbetsmarknad. (Sverige 2009 s 59.)

Det ska noteras att detta skrevs 1994. Då hade

arbetsmarknadsläget ännu inte blivit lika kärvt som
det blev senare. Man föreslår i rapporten investe¬
ringar i anläggningar för spårtrafiken, för att kopp¬
la lokala tätorter i nätverk med moderna spårbund¬
na system, något som innebär att dagens arbets¬
marknadsområden, som till stora delar består av

avgränsade öar, förenas till sammanhängande
stråk av arbetsmarknader. Nätverket täcker in ca

80% av Sveriges befolkning (ibid).
Investeringarna i infrastrukturen i Mälardalen

ligger i linje med dessa tankar om regionförstoring.
Men om det i första hand blir Mälardalen, utanför
det vi idag förstår med stockholmsområdet, som
kommer att dra nytta av Stor-Stockholms arbets¬
marknad och dess goda kultur-, service- och utbild¬
ningsutbud, eller om det blir stockholmsområdet
som kommer att ”suga ut” resten av Mälardalen,
det vet ingen idag! Vad beslutsfattarna hoppas på är
förstås, att investeringarna i infrastrukturen ska
innebära att man i Mälardalen ska kunna förena det
bästa med staden med det bästa av landet, för att
citera garden ciTy-rörelsens grundare, Ebenezer
Howard, från början av seklet (Howard 1902).
Det måste betonas, att det inte bara är fråga om

stora investeringar i järnvägarna i Mälardalen. Jäm¬
sides med de nya spåren satsas, ofta bokstavligt
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talat, väl så stora belopp i motorvägsbyggen. Det
finns all anledning att sätta stora frågetecken för
hur en utveckling i riktning mot ytterligare stimule¬
rad långväga pendling, även om den delvis sker per
tåg, stämmer överens med resonemang om en lång¬
siktigt ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De
mycket stora investeringarna i vägsystemet visar ju
med all önskvärd tydlighet, att trafikplanerama
också räknat med kraftigt ökad biltrafik. Och man
kan sannerligen, i likhet med några studenter på
Tekniska högskolans A-sektion häromåret, fråga
sig om ett bra motiv för att flytta till en liten ort i
Mälardalen verkligen kan vara att man på morgnar¬
na lätt ska kunna lämna orten med 200 kilometers

hastighet...
Ingen kan idag med någon större säkerhet svara

på frågan om hur och i vilken utsträckning som de
nya investeringarna i Mälardalens trafiksystem
kommer att påverka och förändra bebyggelsestruk¬
turen i regionen. Man kan dock konstatera, att de
avtal om utbyggd regional tågtrafik i Söderman¬
lands län, som ingicks 1995-96 mellan SJ Person¬
trafikdivision och Länstrafiken Sörmland AB, inne¬
bär att flera av ”tågen” Nyköping-Stockholm C av

kapacitetsskäl och under en övergångsperiod kom¬
mer att köras av s.k. tågbussar, det vill säga inte på
järnvägen utan på motorvägen! (Samordning ...

1995-02-17...) Här kommer återigen det olösta
problemet med stambanans dragning in till centrala
Stockholm, med ”flaskhalsen” mellan Norr- och
Södermalm, på ett olyckligt sätt in i bilden. Precis
som de gjort vid åtskilliga tillfallen under de senas¬
te ca 125 åren. Men så kan det gå om man vill
bygga en storstad, och till på köpet en EU-region, i
ett skärgårdslandskap...
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The tracks, the buildings and the City.
Railways and the structure of building developments in the
Stockholm area

By Bertil Sannel and Stig Svallhammar

Summary

The Stockholm of today is characterized by con¬
flicts concerning large traffic solutions. The basis
of the problem lies in the City’s location on islands
and its difficult terrain which was unsuited to a

transition from water-based transport to land-based
transport.
In 1857 the Swedish Parliament decided on the

location of Sweden’s first railway station and in
1872 the Stockholm Centralstation which was

linked to the state main railway lines both to the
south and the north, was opened. A proposal to
build a private railway line to the Bergslagen min¬
ing and industrial area interested the City but many
people maintained that the City should not invest in
projects which would benefit other parts of the
country.

There was a spontaneous development of indus¬
try and workers’ suburbs along the heavier north
and south railway lines - outside yet near the City
boundaries and with connections to harbours.
The railway building round Stockholm in the lat¬

ter part of the 19th century had a lighter character.
The narrow-track lines to the north-east was main¬

ly financed by country interests but it became the
central framework in a central network of suburban
lines which made possible the exploitation of a
number of single-family house suburbs in the rural
and attractive north-east sector (Djursholm). In the
south-east a large area of land was bought which
was combined with a plan for a technically com¬
plicated railway line and a high class suburban
building housing development (Saltsjöbaden).
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The long and complicated approach to Stock¬
holm harbour gave birth to the idea of an external
harbour to the south - Nynäshamn - linked to the
City by a railway line. After many difficulties the
line was finally opened in 1901, but because of its
low capacity and the large number of landowners
the development of suburbs was slow.
The building of the railway line system tangibly

changed the City’s form and structure. From walk¬
ing and rowing boat traffic’s compact, and in theo¬
ry, circular city it developed a star-form with the
points of the star along the railway lines (De Geer,
1912), or to begin with rather like small pearl beads
of building development round the railway stations.
During the early 20th century the railway lines

were supplemented by suburban tramway routes
and later by bus routes which partly fdled out the
empty spaces between the points of the star.
The political-administrative structure followed

the building development. The simpler suburbs
along the heavy railway routes became “municipal-
samhällen”, that is to say semi-independent urban
municipalities within the larger, rural, local author¬
ities. The exclusive single-family house suburbs,
on the other hand, rapidly formed independent mu¬
nicipalities which broke free of their rural, mother,
local authorities.
Faced with the prospect of a rapid rise in popula¬

tion, in 1941 the City of Stockholm approved the
decision to build a subway system, which, for tech¬
nical reasons, was built separate from the tramway
system network. Up until the middle of the 1960s
the subway system network was built on land
belonging to the City and was planned in coordina¬
tion with the suburban developments which were

adapted to subway stations and the capacity of the

subway system. When the land owned by the City
was finished, both the building of traffic systems
and housing had be carried out in cooperation with
the surrounding municipalities. In 1964 an agree¬
ment was reached between the state and the munic¬

ipalities in the County of Stockholm concerning the
joint running of public transport in the region
including the local train traffic. Once again the sub¬
urban development was linked to the heavy railway
lines with the construction of local centres within
commuter train distance from Stockholm, partly
through demolition and infill projects in old single¬
family housing areas. The subway system to the
south-west and the north was built to independent
municipalities but the attempts to replace the local
trains to the single-family housing suburbs in the
north-east with the subway system failed partly as a
result of the inhabitants’ political resistance.
After a period of the construction of single-fami¬

ly housing and increasing car ownership, around
1990 the state began to make large investments in
the modernization of the railway network in the
region within 200 kilometres west of Stockholm.
New tracks, bridges, and an adaptation to high¬
speed trains, made the City accessible from increas¬
ingly further away with the goal of creating a large
region of cooperating communities. Simultaneous¬
ly with investments in the Lake Mälaren area and
the Province of Svealand railway lines, equivalent
investments were made in motorways. The in¬
creased traffic capacity has, however, been limited
by a bottle-neck in central Stockholm - the same
link between North and South in Stockholm which

created major problems during the construction of
the first railway.
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