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Sammanfattning 
Täby galoppfällt kommer att genomgå en förvandling som innebär att ca 
4000 nya bostäder kommer att tillföras under en 15 års period. Täby kom-
mun tillsammans med byggherrarna JM/Skanska och Viggbyholms fastig-
hets AB driver projektet med målet om en sammanhållen, hållbar park i 
stad. I snitt flyttar svensken 11 gånger under sin livstid. Detta innebär att de 
som flyttar in i startskedet av utbyggnaden med stor sannolikhet kommer att 
hinna flytta ut innan hela stadsdelen är färdigt utbyggd. Att stadsdelens ut-
byggnad sker på ett sådant sätt att målen om en hållbar och sammanhållen 
stad inte bara uppfylls i och med projektets färdigställande ut även bäddas in 
som en röd tråd under hela byggtiden är alltså mycket viktig. Det finns ing-
en färdig lösning på hur en utbyggnad av denna grad bör ske, och någon 
djupare forskning i ämnet finns heller inte att tillgå. I denna rapport angrips 
frågeställningen hur en etappindelning bör ske med hjälp space syntax teori-
erna som Bill Hillier tillsammans med sina kollegor utvecklade i början på 
1980-talet. Analyserna syftar till att förklara hur stadskvalitéer bäst utveck-
las och tas om hand under projektets gång. I Spacescape rapport från 2011, 
”Värdering av stadskvalitéer” pekas åtta olika stadskvalitéer ut som styrande 
av det monetära kvadratmetervärdet i flerbostadshus. Av dessa åtta granskas 
tre, tillgång till urban verksamhet, tillgång till grönyta och tillgänglighet i 
gatunätet. Forskningsområdet Urban Resilience pekar på vikten av att skapa 
samhällen och städer som är motståndskraftiga mot förändringar såväl kli-
matmässiga, sociala som ekonomiska. En stadsdel i utbyggnad bör därför 
vara resilient nog att möta de mål man satt upp även om ett oväntat avbrott 
sker mitt under utbyggnaden. Det är lätt att fokusera på målet med ett pro-
jekt likt Galoppfälltet, men tänk om vi istället kunde fokusera på vägen dit. 
Att bedriva en demokratisk process i denna typ av stadsutveckling exklude-
rar en stor mängd människor som faktiskt kommer att vara en del av den. 
Att inkludera de människor som eftersom flyttar in kan ses som självklart, 
men inte om planen för hela området sedan 10 år redan är färdig och fast-
ställd. 
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1 Inledning	  
I denna rapport behandlas begreppet hållbar utveckling i utbyggnadsfasen 
och etappindelningen av stora stadsbyggnadsprojekt. Hållbar utveckling 
diskuteras idag på alla politiska plan i vårt samhälle och är en självklar del i 
visionsarbete för kommun och regering. Den första delen i denna rapport 
förklarar olika instansers syn på hållbar utveckling och hur man arbetar med 
det samt en definition av vad en hållbar utveckling egentligen innebär. Se-
dan begreppet hållbar utveckling myntades har många försökt omsätta be-
greppet i praktiken. Ofta handlar det om visioner men siktpunkter flera de-
cennier framåt i tiden.  

I denna rapport förs ett resonemang kring hållbar utveckling genom ett case-
study av utvecklingen av Galoppfälltet i Täby. Eftersom det inte är praktiskt 
möjligt att bygga ett projekt likt Galoppfälltet på en gång måste projektet 
delas upp i etapper. Beroende av hur stor plan som ska genomföras, delas 
den upp i olika antal delar. Hur man väljer att dela upp planen beror på en 
rad olika fysiska parametrar, som infrastruktur, fastighetsindelning etc. Ofta 
har de olika intressenterna olika uppfattning hur man ska vikta dessa mot 
varandra. Det finns inget allmänt tillvägagångssätt när det kommer till upp-
delningen av denna typ av projekt, ej heller någon konkret forskning i om-
rådet. Den genomsnittliga svensken flyttar 11 gånger under i sitt liv1. Detta 
innebär att många av de människor som flyttar till galoppfälltet under 
startskedet av byggnadstiden med stor sannolikhet kommer att hinna flytta 
därifrån innan hela stadsdelen står färdig. 

1.1 Syfte	  och	  frågeställning	  
Begreppen hållbarhet och resiliens finns idag med som mål, när nästan alla 
nya stadsbyggnadsprojekt initieras. Denna rapport syftar till en ökad förstå-
else för dessa begrepp.  
 
Kan gatustrukturen påverkas positivt med genomtänkta etappindelningar? 
Har antalet kopplingar till befintlig, kringliggande stadsstruktur en betydelse 
för stadskvalitén i den nya stadsdelen? 

1.2 Metod	  
Informationen är insamlad på ett kvalitativt, strukturerat sätt2. Detta ef-
tersom frågeställningens svar grundar sig i litteraturstudier av vedertagen 
dokumenterad forskning samt kompletterande djupintervjuer med projektle-
dare från tidigare stora projekt, landskapsarkitekter, buller och risk och tra-
fikingenjörer. I rapporten kommer forskningsområdena Space Syntax och 
Urban Resilience ligga till grund för en diskussion kring hållbar utveckling. 
Spacescape presenterade 2011 en rapport kring 8 stadskvalitéer som är dri-
vande av kvadratmeterpriset i flerbostadshus i Stockholmsområdet och 
kommer också vara en del av diskussionen. 

                                                
1 (Statistiska centralbyrån, 2012) 
2 (Ejvegård, 2009) 



 

 

	  
Hållbar	  utbyggnad	  

	  
	   	  

	  
2	  

	  
	   	  

2 Vad	  innebär	  begreppet	  hållbarhet?	  
Begreppet hållbarhet har de senaste åren fått en mer och mer central roll vid 
planering av nya stadsbyggnadsprojekt. Uttrycket används nästan slentrian-
mässigt och är en självklar målformulering i både små och stora projekt. 
Men vad har denna term för betydelse egentligen och vad menas egentligen 
med att bygga en hållbar stad?  
 
Den vanligaste förekommande definitionen av vad som menas med en håll-
bar utveckling är den som formulerades i FNs utredning från 1987, Vår ge-
mensamma framtid: ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina be-
hov"3 Robert W. Kates, professor vid Brown University menar att den kon-
kreta utmaningen med en hållbar utveckling är minst lika heterogen och 
komplex som mångfalden av samhällen och ekosystem världen över. Att 
begreppet ger en grund för en alltjämt pågående dialog och process för en 
positiv vision av utvecklingen i världen. Hållbar utveckling är inte ett svar 
eller ett färdigt koncept utan en process som kräver arbete, kompromisser 
och en vilja till utveckling4. 
 
Tuija Hilding-Rydevik skriver i Spelet om Staden: ”Det är ju ingen som vet 
vad hållbar utveckling egentligen är! Och när man säger vad det är så inbe-
griper det allting, och om det inbegriper allt så blir det ingenting!”5 Hon 
menar att den praktiken med hållbar stadsutveckling hamnat bakom en poli-
tisk dimridå och i själva verket inte finns. Frågan finns på så många poli-
tiska nivåer att ansvaret tenderar att falla mellan stolarna. Dessutom finns 
det ett glapp mellan politiska mål och vad som i praktiken konkretiseras.   

2.1 Internationella	  och	  nationella	  instanser	  

2.1.1 FN	  
I början av 1960-talet växte frågorna kring global miljöförstörelse och 
skogsskövling vilket fick FN att ta initiativet till konferensen ”The UN Con-
ference on the Human Environment” i Stockholm 1972. Detta blev det 
första steget till en diskussion kring begreppet hållbarhet. Det skulle dock ta 
nio år innan den amerikanske miljövetaren Lester Brown introducerade be-
greppet ”hållbar utveckling”, som några år senare, 1987 fick internationellt 
genomslag genom Brundtlandkommissionen och rapporten ”Our common 
future”. I rapporten framhölls att hållbar social utveckling och ekonomisk 
tillväxt inte går att uppnå om världens naturresurser överexploateras.  
 
1992 hölls ”The United Nations Conference on Environment and Develop-
ment; UNCED” i Rio de Janeiro, Brasilien. Målet var att omsätta Brund-
tlandkommissionens rapport i praktiken vilket resulterade i handlingspro-
grammet Agenda 21, det mest omfattande konferensdokumentet någonsin i 

                                                
3 (Hägerhäll, 1988) 
4 (Kates, 2005) 
5 (Hilding-Rydevik, 2005) 
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FN-sammanhang. Agenda 21 fastställer långsiktiga mål och riktlinjer för att 
skapa en hållbar utveckling samt att utrota fattigdomen och de globala mil-
jöhoten.6 
 
Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes 
begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete. En 
viktig slutsats efter toppmötet i Johannesburg är att all utveckling skall vara 
hållbar i ekonomisk, social och miljömässig bemärkelse. Investeringar i 
människor och miljö har givits samma dignitet som handel, ekonomisk till-
växt och territoriell säkerhet7.  
 
2012 samlades över 40’000 delegater i Rio de Janeiro för att diskutera håll-
bar utveckling på en global nivå. Detta resulterade i dokumentet ”The future 
we want” ett 48 sidigt dokument som behandlar grön ekonomi, det institut-
ionella ramverket för hållbar utveckling, skydd av haven, matsäkerhet, soci-
al rättvisa, hållbart jordbruk, fattigdomsbekämpning och globala hållbar-
hetsmål. Dokumentet har utstått hård kritik då det endast innehåller mora-
liska åtaganden det helt saknar bindande avtal, vilket ifrågasätter slagkraften 
i dokumentet. De största framgångarna sedan föregående konferens i Johan-
nesburg är besluten att arbeta fram globala hållbarhetsmål som ska ta träda i 
kraft när milleniemålen löper ut 2015. Dessutom kommer miljöförvaltning-
ens position stärkas och ett forum för hållbar utveckling inom FN skapas. 
Begreppet ”grön ekonomi” som framförallt Sverige arbetat för definierades 
som ett vedertaget begrepp internationellt.   

2.1.2 EU	  
EU:s övergripande mål och strategi för en hållbar utveckling är att identifi-
era och utveckla möjligheterna för EU att uppnå en långsiktig förbättring av 
livskvalitén genom att skapa ett hållbart samhälle som förvaltar och använ-
der resurser effektivt. Ta till vara på ekonomiska, ekologiska och sociala 
innovationer för att säkerställa välstånd, miljöskydd och en social samman-
hållning. Enligt den strategi för hållbar utveckling som lanserades av euro-
pesika rådet i Göteborg 2001 och förnyades i juni 2006 är hållbar utveckling 
ett grundläggande och övergripande mål för Europeiska unionen. Syftet är 
att kontinuerligt förbättra livskvalitén för nuvarande och kommande gene-
rationer.8  

2.1.3 Sverige	  
Hållbar utveckling är ett överordnat mål för den svenska regeringens politik. 
Den strategi som vidareutvecklats sedan 2004 omfattar ett mål om en håll-
bar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Utgångspunkten ligger i 
en vision för en hållbar utveckling i ett längre tidsperspektiv där regionalt, 
nationellt och globalt arbete behandlas. Under 2012 har frågan om hållbar 
utveckling aktualiserats internationellt. Den svenska regeringen stod i april 
2012 värd för den internationella konferensen "Stockholm+40" till minne av 
FN:s första globala konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. 
                                                
6 (FN, 2012) 
7 (Regeringskansliet, 2002) 
8 (Eurostat, 2011) 
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Efter detta har regeringen valt att prioriterar följande frågor i arbetet för en 
hållbar utveckling, nationellt och globalt9: 

• Hållbar urbanisering - hållbara städer. 
• Tillgång till och ett hållbart nyttjande av energi och vatten. 
• Rätt prissättning och värdet av ekosystemtjänster. 
• Marknadsutveckling som inkluderar näringslivets roll, hållbart jord-

bruk, skog och fiske samt handel. 
• Beslut om att införa globala så kallade hållbarhetsmål. 

Vidare lyfter regeringen fram fyra utmaningar som kommer att stå i fokus 
under den närmaste åren. Utmaningar och möjligheter synliggörs och mål 
och åtgärder presenteras. De strategiska utmaningarna är10: 
Bygga	  samhället	  hållbart	  
Det innebär att vidareutveckla goda levnadsvillkor genom fysisk planering, 
regional utveckling, infrastruktursatsningar samt utveckling av boende- och 
stadsmiljöer. 
Stimulera	  en	  god	  hälsa	  på	  lika	  villkor	  
Det innebär att skapa förutsättningar för en god hälsa för alla oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, ålder 
eller funktionshinder. 
Möta	  den	  demografiska	  utmaningen	  
Det innebär att vidta åtgärder inom ett flertal politikområden för att klara 
den demografiska utmaningen i dess ekonomiska och sociala dimensioner. 
Främja	  en	  hållbar	  tillväxt	  
Det innebär att tillväxten drivs av dynamiska marknader, en stark välfärds-
politik och en progressiv miljöpolitik. 
Skrivelsen behandlar också mer generellt vilka förutsättningar och verktyg 
som behövs för ett effektivt genomförande och för att hållbar utveckling 
som mål, metod och förhållningssätt skall främjas. 

2.1.4 Stockholmsregionen	  
Regionplanekontoret och regionnämnden har en arbetat fram en vision och 
strategi för stockholmsregionen fram till 2050 under namnet RUFS 2010. 
Målet är att Stockholm ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. 
Hållbar utveckling är en central del och gemensam utgångspunkt för RUFS 
2010, som ska bidra till en hållbar utveckling för regionen genom att11: 

• Förvalta kapital och resurser för kommande generationer. 
• Bibehålla och utvecklar önskade och nödvändiga kvaliteter. 
• Upprätthålla och utvecklar robusthet och anpassningsförmåga.  

“Begreppet hållbar utveckling bör användas som ett förhållningssätt och 
inte som ett sätt att beskriva ett sluttillstånd. Hållbarhetsperspektivet ska 
finnas med under hela planeringsprocessen och inte bara som en konse-

                                                
9 (Miljödepartimentet, 2011) 
10 (Miljödepartementet, 2005) 
11 (Regionplanekontoret, 2010) 
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kvensbedömning i efterhand”, Katarina Fehler, regionplanerare på region-
planekontoret12 

2.1.5 Täby	  kommun	  
Täby kommun har ingen uttalad formulering eller dokument gällande håll-
bar utveckling. Detta är förvånande då Sverige och regeringen satt upp tyd-
liga mål gällande hållbarhetsfrågor. Däremot har man i sin vision om Täbys 
framtid ”Täby 2.0” formulerat följande: ”Täby ska ha en långsiktigt hållbar 
utveckling av en stadsmiljö i nära kontakt med naturen – halva Täby ska 
bevaras grönt. En grön kommun erbjuder möjligheter till ett rikt fritidsliv 
och vardagsnära naturupplevelser”.  
 
Tillsammans med Täbys grannkommuner har en gemensam vision för 2010-
2040 skapats med rubriken ”Stockholm nordost! Framtid, Framgång, Fram-
komlighet” skapats. Stockholmsregionen behöver fortsatt hävda sig i kon-
kurrensen med andra storstadsområden i Europa och övriga världen. region-
en beräknas växa med cirka en halv miljon invånare år 2010–2030. Fler som 
bor och arbetar inom nordostsektorn ger större underlag för service som 
handel, kultur, utbildning, mötesplatser och offentlig service. Antalet äldre i 
befolkningen ökar. För att klara utmaningarna att bland annat ge fortsatt god 
vård och omsorg behövs ett större skatteunderlag och en ekonomisk tillväxt. 
Hållbart växande är en förutsättning för fortsatt välfärd. Stockholm Nordost 
skapar nödvändiga för- utsättningar för fler bostäder och arbetsplatser inom 
sektorn. Bebyggelse och verksamheter kan genom koncentration bidra till 
ett minskat bilberoende och en mer effektiv hushållning med naturresurser-
na. Ett ökat resandeunderlag motiverar nödvändiga investeringar i kollektiv-
trafik och annan infrastruktur både inom nordostsektorn och till övriga delar 
av regionen.13 

2.2 Att	  mäta	  hållbarhet	  
Att kunna mäta vilken effekt olika åtgärder för att skapa en hållbar framtid 
är viktigt för att få en indikation om tillvägagångssätt är effektiva eller inte. 
Det gäller alltså att hitta mätmetoder som kan ta hänsyn till både miljöpå-
verkan, hållbar utveckling och människors livskvalitet Det finns idag ingen 
mall för hur man mäter hållbar utveckling, vilket förstärker den politiska 
dimridå som Tuija Hilding-Rydevik talar om då realiserade åtgärder till sy-
nes kan ses som verkningslösa.  
 
Det finns flera uppmärksammade initiativ som försöker mäta hållbar ut-
veckling; till exempel Stiglitz-kommissionen, OECD:s arbete kring grön 
tillväxt, samt värderingsmetoden BREEAM.  Bruttonationalproduk-
ten(BNP) har används sedan 30-talet som ett sätt att mäta välfärd och ut-
veckling. Den skapades till en början som ett mått på ekonomisk aktivitet, 
men har med tiden gått över till ett sätt att mäta välfärd. Det finns rader av 
negativa aspekter beroende på hur tillväxten är organiserad. Vissa typer av 
tillväxt är bra, medan andra skadliga. BNP tar inte hänsyn till kvalitet, allt 
                                                
12 (Stockholms läns landsting, 2011) 
13 (Stockholm Nordost, 2012) 
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räknas som positiv. Det finns ingen skillnad på aktiviteter som förorenar 
eller inte och har dessutom ingen som helst kvalitativ redovisning av in-
komstfördelningen mellan fattiga och rika. Därför är det arbete som Stiglitz-
kommissionen, OECD:s gjort kring grön tillväxt mycket välkomnande med 
rekommendationer om en kompletterande indikatorer där vissa resurser är 
särskilt viktiga för en hållbar utveckling. BREEAMs certifieringssystem för 
hållbara byggnader och stadsdelar har sedan dess start 1990 certifierat över 
250’000 byggnader i 50 länder. Vilket idag utgör det mest vedertagna sättet 
att klassa byggnader och stadsdelar efter dess hållbarhet.14  
 
Miljö-‐	  och	  resursproduktivitet  
För att bland annat fånga behovet av en effektiv användning av naturkapital. 
Exempel på indikatorer är koldioxid-, energi-, material-, vatten- och multi-
faktorproduktivitet.  
Ekonomiska	  och	  miljömässiga	  tillgångar  
För att återspegla att minskad tillgång medför risker för tillväxten och för att 
hållbar tillväxt kräver att kapitalbasen ska hållas intakt. Exempel på indika-
torer är färskvatten, skogs- och fisktillgångar, mineraler, land, jord, djurliv.  
Miljö-‐	  och	  livskvalitet	  
För att fånga miljöhälsoeffekter. Exempel på indikatorer är miljöhälsopro-
blem och kostnader, exponering för miljörisker och ekonomiska förluster, 
tillgång till rening av dricks- och avloppsvatten.  
Ekonomiska	  möjligheter	  och	  politiska	  lösningar 
För att urskilja politikens möjligheter till grön tillväxt. Exempel på indikato-
rer är investeringar i FoU och patent, miljörelaterade innovationer, produkt-
ion av miljövaror och tjänster, internationella finansiella flöden av vikt för 
grön tillväxt, miljörelaterad beskattning, energipriser, vattenpriser och kost-
nadstäckning.15  

2.3 God	  Stadskvalité	  
Vad som definierar god stadskvalité finns det många åsikter om. Spacescape 
och Evidens presenterade 2011 en rapport som beskriver relationen mellan 
bostadsrättspriser och stadskvalitéter på ett omfattande sätt och svarar på 
frågor som vad det i en boendemiljö som uppskattas mest. Den statistiska 
grunden ligger i en regressionsanalys av 7000 bostadsrättköp under våren 
2010, samt 1000 olika analyser av tillgänglighet, attraktioner och bebyggel-
seform i Storstockholm. Resultatet visar att åtta olika variabler till 90 pro-
cent kan svara på prisvariationen på bostadsrätter. Dessa variabler har kun-
nat utkristalliseras och värderats vilket innebär en möjlighet till viktning 
mellan dem.  
 
 
 

                                                
14 (BREEAM, 2013) 
15 (Konjunktursinstitutet, 2012) 
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2.3.1 Åtta	  styrande	  stadskvalitéer16	  	  	  
Närhet	  till	  City	  
Gång-och gatunätsavstånd till Centralhallen 
Närhet	  till	  spårstation	  
T-bana, pendel eller spårvagn inom 500m gångavstånd 
Tillgång	  till	  gång-‐gatunät	  
Gators och gångstråks centralitet med 12 axialstegs radie (space syntax-
analys) 
Tillgång	  till	  urban	  verksamhet	  
Antalet verksamheter inom restaurang, sällanköpshandel och kultur inom 1 
km gångavstånd 
Tillgång	  till	  park	  
Kvm parkyta inom 1 km gångavstånd 
Närhet	  till	  vatten	  
Gångavstånd till vattenområden större än 5 ha 
Kvartersform	  
Grad av slutenhet samt andel utåtvända entréer mot gata 
Socioekonomiskt	  index	  
Andelen med eftergymnasial utbildning och höginkomsttagare. 

2.3.2 Korrelation	  mellan	  stadskvalitéer	  
I rapporten från Spacescape pratar man om korrelats mellan de olika variab-
lerna. Det vill säga hur stor inverkan dessa har för varandra. Trotts att flera 
av dessa kvalitéer är beroende, korrelerar med varandra visar rapporten att 
det funnits möjlighet att isolera varje enskild kvalité för att beskriva dess 
individuella inverkan på kvadratmeterpriset för bostäder. 

 
Figure	  1	  Korrelationer	  mellan	  stadskvalitéer (Spacescape&Evidens, 2011)	  

                                                
16 (Spacescape&Evidens, 2011) 
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Tre av dessa faktorer kan ses som primära i diskussionen kring stadskvali-
téer i Galoppfältet: tillgång till urban verksamhet, tillgång till park och till-
gång till gång och gatunät. Anledningen till att de övriga ses som mindre 
relevanta i analysen är att dessa anses likvärdiga över hela galoppfälltet och 
gör därför ingen skillnad. Närhet till city (Stockholms T-central) antas vara 
det samma över hela Galoppfältet. Närhet till vatten tas inte med i beräk-
ningen då vattenytan bör vara större än 5 hektar för att ge någon signifikant 
förändring i kvadratmeterpriset. Även om parkerna kommer att innehålla 
mindre dagvattensjöar kommer dessa räknas som en dela av parken och inte 
som vatten.  

	  Figure	  2	  Stadskvaliteternas	  monetära	  värden	  (Spacescape&Evidens, 2011)	  

Tillgången till urbana verksamheter kan till mer än 90 procent förklaras av 
tätheten av boende och arbetande inom en kilometers radie samt antalet en-
tréer som vätter ut mot gatan. Detta innebär att priset per kvadratmeter skull 
kunna ökas med 13 000 kr/kvm i en förort som Farsta om tätheten ökades 
till samma grad som Stockholms innerstad, det vill säga till ca 36 000 
kr/kvm.  
 
Tillgången till gång- och gatunätet har en signifikant påverkan på bostads-
priser. Tillgången till gång- och gatunätet är mätt med gators och gångstråks 
rumsliga integration (se avsnittet kring space syntax) med tolv axialstegs 
radie. I rapporten varierar måttet mellan 0,14 och 1,43 och ju högre värde 
desto mer rumsligt integrerade är gator och gångstråk. Analysen visar att ju 
mer integrerade gator och gångstråk är med desto högre blir bostadspriser-
na. Förbättras integrationsvärdet med 0,2 så ökar priserna med 1 300 kr/kvm 
bostadsyta.  
 
Närhet till spårstation. I dagsläget är den nuvarande stationen vid Täby cent-
rum den närmaste spårbundna stationen. Uppförandet av stationen, Galopp-
fälltet kommer göra att stora delar av Galoppfälltet landar inom 500 meters 
radien för stationen. Spacescaps rapport visar på en markant gräns vid 500m 
från spårstation som kan visa på en prisminskning per kvadratmeter med 
1375 kr kan denna ses som flytande och att ett läge närmare stationen alltid 
ökar kvadratmeterpriset. Något som är anmärkningsvärt är att närheten till 
spårstation gav ett betydligt högre genomslag än studierna visade kring den 
faktiska restiden. Detta innebär att man inte kan räkna med att till exempel 
stomlinjebussar kan kompensera kvadratmeterpriset.  
 

Påverkar	  priset	   Förändring	   Kr/kvm	  
Gång-gatunätsavstånd till city 1000m -1 190 
Gång-gatunätsavstånd till vatten 1000m -1 550 
Parkytor inom 1 km 10 hektar 600 
Urbana verksamheter inom 1 km 100 procent 1 760 
Tillgång till och gatunät 0,1 640 
Mindre än 500 m till spårstation Ja 1 370 
Kvartersform (andel utåtvända entréer) 10 procentenheter 500 
Socioekonomiskt index 1 procentenhet 460 
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Tillgången till park har mätts som antalet kvadratmeter parkyta inom en 
kilometers promenadavstånd. Om man kan tillskapa en parkyta på 10 hektar 
inom en kilometers promenadavstånd från bostaden så ökar bostadspriset 
med 600 kr/kvm bostadsytan, allt annat lika. I rapporten värderas bostäder 
med högst tillgång till park 2 300 kr/kvm bostadsyta högre än bostäder med 
genomsnittlig tillgång till större parker i stockholmsregionen17. 

                                                
17 (Spacescape&Evidens, 2011) 



 

 

	  
Hållbar	  utbyggnad	  

	  
	   	  

	  
10	  

	  
	   	  

3 Space	  Syntax	  
Space Syntax är en rad rumsanalytiska teorier som syftar på att studera och 
beskriva relationen mellan byggda former. Det utgör ett verktyg med meto-
der för att analysera det mänskliga samspelet i den byggda miljön samt ef-
fekterna av tillgängligheten i rumsliga layouter, beteenden, kommunikation 
och integration. Space Syntax är välkänt för sin anpassningsbarhet till olika 
skalor. Såväl stadsplanerare som inredningsarkitekter använder modellen 
som verktyg i sitt yrkesutövande för att analysera samband mellan rum. Det 
huvudsakliga målet med space syntax är att genom matematiska nätverksa-
nalyser fokusera på människan och dess sociala samspel med omgivningen i 
planeringen och skapandet av stadsmiljöer.  

3.1 Bakgrund	  
Forskningsmetoden och den matematiska rumsmodellen utvecklades vid 
University of London med målet att kunna analysera rörelser inom städer 
och byggnader. Det var Bill Hillier och hans medarbetare som under 80-
talet ifrågasatte negligeringen av de sociala konsekvenserna i stadsbyggan-
det under övergången mellan modernismen och postmodernismen. Hilliers 
tes var att sambandet mellan byggda former och social verksamhet kunde 
vara mätbart. Teorierna publicerades för första gången i Architects Journal 
1983 med titeln “Space syntax, a different urban perspective”18 Som ett 
resultat av detta publicerades året efter ”The Social Logic of Space”19 av 
Hiller och Handson. Detta var det huvudsakliga startskottet till skapandet av 

                                                
18 (B. Hillier, 1983) 
19 (B. Hillier, 1986) 

Figure	  3,	  Rumsamband	  (Hillier,	  Space	  is	  the	  machine,	  s	  30)	  
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en strukturerad, analyserande teknik för identifieringen av ett samband mel-
lan byggda miljön och sociala företeelser i samhället. Efter detta publicera-
des en stor mängd artiklar som i stor grad fokuserade på de matematiskt 
beräkningsbara sambandenen i Hilliers teorier. Det största genombrottet 
kom med Hilliers bok ”Space is the machine” som gavs ut 1996 och kom att 
bli det centrala verket för teorierna kring space syntax. I Sverige bedrivs 
forskning framförallt vid arkitekturskolan på KTH, där man bland annat 
tittat på Space syntax analyser i en kombination med geografisk tillgänglig-
het i GIS.  
 
Med space syntax analyseras utformningen av rumsamband med en topolo-
gisk beskrivning. Analysen grundar sig alltså inte på metriskt avstånd i 
rummen utan dess relation och läge förhållande till varandra. Det tydliggörs 
i illustrationerna (figur 1)  A, B, C. Varje rum är uppdelat i 9 mindre rum 
med samma mått och form och vid första anblick är dessa relativt lika 
varandra. Den avgörande skillnaden i de tre illustrationerna är hur ett rum 
förhåller sig till de övriga rummen och med grafens hjälp får vi en uppfatt-
ning av detta. Space syntax kan användas på enskilda byggnader, kvarters-
områden eller städer. Svårigheten är att definiera dessa rum samt hur de 
förhåller sig till varandra. I en space syntax beräkning används begreppet 
rum på ett annat sätt än vad vi är vana vid. Istället för att definiera rummet 
med fysiska element såsom väggar och fasader, fastställs rummets sociala 
förmågor20 med utgångspunkt från dess förbindelse med andra rum i en vi-
suell rörelsemässig mening. 

3.2 Space	  syntax-‐analysen	  
Men hjälp av en analys från space syntax får vi i första hand en uppfattning 
av gatustrukturens inverkan på förflyttningsströmmar. Det är byggnads-
strukturerna, som tillsammans med gatustrukturerna som skapar de rumsliga 
relationerna. Detta styr sedan människornas rörelse i staden, där fotgängar-
nas rörelse antas vara av betydelse för stadslivet21 Analyserna i space syntax 
kan förenklat förklaras med att gatumönstret representeras av raka linjer. I 
en analys kontrolleras hur dessa linjer förhåller sig topologiskt till varandra. 
Hur många linjer som måste korsas för att nå en annan linje. Genom detta 
får vi ett integrationsvärde som berättar hur väl en gata är integrerad med 
stadsdelens övriga gator. Man kan alltså tänka sig att en gata med ett högt 
integrationsvärde sannolikt används mer frekvent än perifera gator med lågt 
integrationsvärde. I figur 1 kan vi med grafens hjälp få ett uppfattning av 
vilka sträckor som har ett högre flöde av människor, dvs högre integrations-
värde. När fotgängarnas rörelsemönster sprids ut, minimeras även möjlig-
heterna till stadsliv22 
 

                                                
20 (Ekelund & Koch, 2012) 
21 (Westin, 2010) 
22 (Westin, 2010) 
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3.3 Depth	  map	  
Programmet som har använts för att utföra space syntax-analyserna över 
täby galoppfält är UCL depth map. Det utvecklades av Alasdair Turner i 
space syntax laboratoriet vid The Barlett university collage i London. Pro-
grammet utvecklades med utgångspunkt i Michael L. Benedikts samt Hillier 
och Hansons teorier.  

3.4 Stråkanalys	  
Inom space syntax pratar man ofta om integration och hur väl sammankopp-
lade gatustrukturen är. Genom ett väl integrerat gatunät får vi en bättre ori-
enterbarhet vilket ger en positiv påverkan på hur människor kan röra sig i 
staden. Gator som uppvisar ett högre integrationsvärde kommer dra till sig 
fler människor än gator med ett lågt integrationsvärde. Som följd av detta 
kommer handeln få ett större underlag och för sin verksamhet och gatan 
kommer att kännas säkrare och mer livfull. Generellt har Täby ett relativt 

Figure	  4	  Axialkarta	  över	  Södermalm,	  Stockholm	  (Spacescape&Evidens, 2011) 
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lågt integrerat gatunät med svaga kopplingar såväl inom som mellan stads-
delarna. För att uppnå målet om en sammanhållen stad är det därför av stor 
vikt att arbeta fram en strukturplan med gatunät som välintegrerat med 
stadsdelarna runt om Galoppfälltet. Analysen i avsnittet ”Täby galopp” är 
ett resultat av en space syntax analys av den strukturplan som presenterats 
av Täby kommun 2013-01-2823 

 
 
 

                                                
23 (Täby Komun, 2013-01-28) 
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4 Resiliens	  
Begreppet resiliens är hämtat från naturens förmåga att anpassa sig till för-
ändringar i omgivningen och förmåga att vidareutvecklas. Ett resilient sy-
stem tar lärdom av tidigare störningar och kan reorganiseras utan att förlora 
sina egenskaper. Skogen innehåller många bra exempel på resiliens, där 
vissa träd klarar av skadedjursangrepp medan andra, till exempel tallen har 
förmågan att motstå skogsbränder bättre än andra träd.   
 
C.S. Holling ledde den begynnande forskningen av resiliens på 60 och 70-
talet. Forskningen fokuserade på det dynamiska samspelet mellan rovdjur 
och bytesdjur och genom rapporten ”Resilience and stability of ecological 
ecosystems” kom insikten om att ekosystemet kan inta flera stabila tillstånd. 
Sjöar kan ha en tendens att skifta mellan olika sådana jämnviktslägen. 
Klara, näringsfattiga eller grumliga näringsrika. Olika arter trivs olika bra i 
dessa vatten och är beroende av att den specifika näringsnivån upprätthålls. 
Vid en plötslig förändring i ett sådant system, till exempel genom en mänsk-
lig åverkan genom övergödning av sjöar från närliggande jordbruk kan eko-
systemet hoppa över i ett nytt jämnviktsläge. C. S. Holling menade att ett 
ekosystem som inte hoppar över i ett nytt jämviktsläge efter en störning utan 
stannar kvar i sitt ursprungsläge är resilient24. Ett exempel på detta kan vara 
en sjö med en kalkrik botten som naturligt balanserar upp surhetsgraden i 
vattnet trotts att den utsätts för surt regn.  
 
Resilience har egentligen två huvudsakliga betydelser i den ekologiska litte-
raturen, båda relaterade till systemets tillstånd och störningar. Med ”engine-
ering resilience” menas den period ett system återvänder till en global jäm-
vikt efter en störning. ”Ecological resiliensce” är mängden störning som ett 
system kan absorbera innan det ändrar tillstånd, likt sjöarna i tidigare exem-
pel. Ecological resiliensce är baserad på de alternativa stabila stadierna i det 
ekologiska systemet, medan engineering resilience endast innebär ett stabilt 
tillstånd och global jämvikt25.  

4.1 Urban	  resiliens	  
Det är inte bara naturens ekosystem som ska kunna anpassa sig till föränd-
ringar och katastrofer. Även våra samhällen behöver anpassas för att kunna 
stå emot störningar av olika slag. Vad som gör en stad motståndskraftig mot 
naturliga och antropogena faror kan ses som en kombination av motstånds-
kraft ackumulerad genom en process av urbanisering och planering samt 
resultatet av särskilda åtgärder för att minska risken för katastrofer26. I den 
forskning som bedrivs idag kring urban resiliens ligger ofta fokus på natur-
katastrofer och hur staden bör förbereda sig för att motstå dessa. Men att 
bygga resilienta städer innefattar betydligt mer än så. Organisationen Resili-

                                                
24 (Holling, 1973) 
25 (Gunderson, Holling, Pritchard, & Peterson, 2002) 
26 (UNISDR , 2012) 
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ent city presenterar in en rapport elva punkter som bör ingå i planeringen av 
en resilient stad27: 

 
 

Täthet,	  mångfald	  och	  mix	  
En resilient stad kommer att behöva anamma täthet, mångfald och en mix 
av användning, användare och typer av byggnader. Detta resulterar i en le-
vande stad som är aktiv dygnet runt och dessutom reducerar transporter och 
segregation mellan människor. 
Gående	  först	  
Genom att planera staden med gång och cykeltrafikanter i första rummet 
skapas ett mer lättillgängligt gaturum, och en hållbar urban miljö där livs-
kvalitén ökar. 
God	  kommunikation	  
Efter gång och cykel, är kollektivtrafik det mest hållbara transportsättet. 
Resilienta städer måste omorientera sitt sätt att tänka, genom att skifta från 
bilorienterade urbana mönster till kollektivtrafik-orienterade urbana mönster 
Inte nog med att fotgängar- och kollektivtrafikvänlig planering resulterar i 
ökad livskvalitet för städen, i och med att bränslepriserna stiger efter ”Peak 
Oil” kommer endast städer som inte är tungt bilberoende nå ekonomisk och 
social framgång. 
Place-‐making	  
Resilienta städer kommer att fokusera sin energi och sina resurser på att 
bevara, förbättra och skapa starka, levande platser, som en viktig del av 
kvarterets struktur och samhällets identitet. 
Kompletta	  stadsdelar	  
Resilienta stadsdelar ser till att daglig service och kommunikation finns 
inom gångavstånd (500 meter)  
Integrerade,	  naturliga	  system	  
Resilienta städer och stadsdelar kommer att bevara och förbättra kvalitén 
hos naturliga system och områden av betydelse för miljön, samt hantera 
effekterna av klimatförändringarna. 
Integrerade	  tekniska	  system	  
Resilienta städer och stadsdelar kommer att öka effektiviteten och säkerhet-
en för de tekniska systemen, infrastrukturen, öka energieffektiviteten samt 
minska sin miljöpåverkan. 
Lokala	  resurser	  
Resilienta regioner, städer och stadsdelar kommer att odla och producera de 
resurser de behöver, i sin omedelbara närhet (inom 200 kilometers radie). 
Engagerade	  medborgare	  
Utvecklingen av resilienta städer och stadsdelar kommer att kräva ett aktivt 
deltagande av samhällets medborgare, på alla skalor och instanser. Invånare 
och intressenter måste vara en del av planering och utformning av deras 
städer och samhällen. De måste också vara en del av visionen: genom att 
välja att gå, genom att engagera varandra, genom att skapa medvetenhet, 
och genom att kräva högre standarder. 
 
                                                
27 (ResilientCity, 2013) 
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Redundanta	  system	  
Resilienta städer och stadsdelar kommer att präglas av tillförlitliga och håll-
bara infrastruktursystem. Planering och tillverkning av dessa system kom-
mer på sikt att nå nivåer av redundans och hållbarhet som står i proportion 
till de ökande miljömässiga, sociala och ekonomiska spänningar som är 
förknippade med klimatförändringarna och ”peak oil”. 
Resilienta	  verksamheter	  
Resilienta städer och stadsdelar kommer att utveckla byggnader och urbana 
former med låga servicekostnader och minskat ekologiskt fotavtryck28. 
 
Urban resiliens handlar alltså i stora drag om att skapa utrymme för föränd-
ringar. Vi vet inte hur framtiden ser ut men måste förhålla oss till den på ett 
hållbart sätt. Genom att ha redundanta system, ett demokratiskt samhälle 
med inkluderade medborgare och naturliga ekosystem som en del av den 
urbana miljön kan en resilient stad utvecklas.    

                                                
28 (ResilientCity, 2013) 
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5 Täby	  galoppfält	  

5.1 Bakgrund	  
I och med flytten av galoppverksamheten i Täby kommer en ny stadsdel 
växa fram på det f.d. galoppfältet. Preliminärt planeras att den totala ut-
byggnaden av nya bostäder, kontor, lokaler, parker och service färdigställs 
till år 2030. 

 
I den översiktsplan som antogs 2009 för Täby kommun anses ambitionen 
om 4000 nya lägenheter som rimlig. Dessa ska inrymmas i en funktions-
blandad struktur med arbetsplatser, skolor, service och idrottsanläggningar. 

I översiktsplanen poängteras också vikten av lättillgänglig grönstruktur i 
form av parker och grönområden genom orden ”Vi ska bevara halva Täby 
grönt”29 
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Täby kommun, Viggebyholms Gård 
Fastighets AB och JM AB/Skanska Nya Hem AB som reglerar arbetet med 
visionen, planeringsarbete, kostnadsfördelningar m.m30. 
  

                                                
29 (Täby kommun, 2012-06-21) 
30 (Täby Komun, 2013-01-28) 

Galoppfältet, visionsarbete - Program parallella uppdrag, december 20112
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I strukturplanen31 definieras fyra olika mål som ska ligga till grund för arbe-
tet med Galoppfälltet. Dessa sammanfattar karaktären och identiteten som 
skall prägla området efter färdigställande. 
 
Levande	  stad	  
Stadsdelen ska karaktäriseras av en blandning av bostäder, arbetsplatser och 
service med en variation av arkitektoniska grepp.  
Sammanhållen	  stad	  
Som en del i den regionala stadskärnan är området ett nav och en länk både 
i ett större regionalt sammanhang och i det inre Täbyperspektivet. Här skap-
as möjligheter till gena rörelser och nya samband med och mellan tidigare 
utbyggda områden. God tillgänglighet och orienterbarhet är ett ledord. Be-
fintliga barriärer bryts genom nya kopplingar. 
Park	  i	  stad	  
För stadsdelens identitet har parkerna en stor betydelse. Stadspark och 
grannskapsparker är väl integrerade i stadsstrukturen som ett sammanhäng-
ande grönt nät. Närheten till parkerna ger ett stort värde för boende, arbe-
tande och besökare i området. Stadsparken är en målpunkt för både stads-
kärnan och omgivande områden. 
Hållbar	  stad	  
Stadsdelen ska utformas med ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar-
hetsperspektiv. Där samverkar de övriga målen till att skapa goda förutsätt-
ningar att uppnå en hållbar stad. Tillgänglighet och orienterbarhet präglar 
området och kollektivtrafiken finns nära. Blandningen av bostäder, arbets-
platser, service med mera innebär trygghet för de som vistas i stadsdelen.32 
 
Ambitionerna i strukturplanen är goda i ett hållbarhetsperspektiv. Stor vikt 
har lagts på att hitta lösningar för ett varierat socialt och ekologiskt liv. Fo-
kus ligger i att skapa parker och gröna samband för att gynna biologisk 
mångfald och social rekreation. En variation i densitet, funktion och arkitek-
tonisk utformning möter målet om en levande stadsdel. Detta kan ses som 
en motreaktion och avståndstagande till den homogena staden som växte 
fram under 60-70-talet. Med facit från miljonprogrammet ses motsatsen 
kunna skapa ett bättre socialt liv i staden.  

5.2 Utbyggnad	  	  
För att skapa ett underlag för den aktuella strukturplanen anlitades tre arki-
tektteam i ett parallellt uppdrag. Dessa utgjordes av ÅWL/Rosenberg, Win-
gård/Combine och Lindberg&Stenberg/AIX, där ÅWL/Rosenbergs koncept 
blev det vinnande förslaget. Analyseras konceptets föreslagna etapper ge-
nom space syntax kan vi få en uppfattning hur gaturummen kommer att ut-
vecklas. Analysen visar hur integrationsnivåerna förändras i takt med ut-
byggnaden. Ett intressant faktum är att de högt (röda) integrerade gatorna 
tenderar att ändra position under tidens gång. Detta innebär att en gata med 
högt integrationsvärde tidigt utbyggnadprocessen kan i slutet ha ett betydligt 
lägre värdetvärt om eller.  
                                                
31 (Täby Komun, 2013-01-21) 
32 (Täby Komun, 2013-01-21) 
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Figure	  6	  Karta	  som	  visar	  lokal	  integration	  med	  radie	  5	  

För att undersöka integrationen i alternativa utbyggnadssätt presenteras ne-
dan ett resultat av en alternativ etappindelning efter diskussioner med bul-
lerexperter, arkitekter och projektledare från liknande projekt. Enligt Täby 
kommuns landskapsarkitekt bör alla bostäder närmast stadsparken byggas i 
första etappen och stadsparken i stora drag iordningställas redan i etapp ett 
då det tar lång tid för en park att utvecklas, för träden att växa. Därför bör, 
enligt landskapsarkitekten parken kunna planeras i sin helhet och börja 
byggas i stora drag från start samt att man då får till en koppling mellan 
området söder om E 18 och norr om Roslagsbanan för att i ett tidigt skede 
koppla samman galoppen med omgivningen med hjälp av det gröna stråket. 
I vilken ordning övriga områden byggs ut spelar inte så stor roll för grön-
strukturen då respektive område ska få en grannskapspark33 Bulleringenjö-
ren anser att det bullermässigt bäst om man kan bygga byggnader som fun-
gerar som bullerskärmar mot tåget och E18 tidigt, det ger mer möjligheter 
att bygga friare i områdets inre delar34.  

                                                
33 (Rahmberg, 2013) 
34 (Granå, 2013) 
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Även i detta alternativ ser vi att de högintegrerade gatorna byter plats under 
utbyggnadens gång. Om stadsdelen skulle utformas efter målet om en gene-
rellt hög och jämn integration skulle den behöva byggas tätare och utformas 
med en mindre uppbruten gatustruktur. Stadsbyggnadskontoret tog i en stu-
die tillsammans med Spacescape fram en analys av stadsutvecklingspoten-
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Figure	  7	  Karta	  som	  visar	  lokal	  integration	  med	  radie	  5 
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tialen i Täby stadskärna som underlag till pågående planarbetet i den reg-
ionala stadskärnan. Det material som framkom av den studien visade på ett 
rutnätsinspirerat förslag som resulterade i ett betydligt högre integrations-
värde för gatorna. I en struktur likt denna blir variationerna mindre mellan 
etapperna. Detta kan till stor del bero på de få riktningsförändringarna samt 
att gatorna i stor uträckning endas förlängs mellan etapperna. Även kopp-
lingarna över roslagsbanan är fler i detta förlag än de som tagits fram till 
strukturplanen, vilket kan ha inverkan den totala integrationsnivån i områ-
det. 

 
Figure	  8	  Karta	  som	  visar	  lokal	  integration	  med	  radie	  5 

Resiliens manar till anpassning och decentraliering. Vi människor lever i 
ständig förändring, livet och behoven förändras ständigt och på samma sätt 
måste staden utformas med förändringar i åtanke. En utbyggnad och plane-
ring där förändring används som strategi istället för att reagera på den. Vi 
kan inte förälska oss i specifika lösningar utan istället bygga för förändring. 
I ett utbyggnadsperspektiv skulle detta innebära att skapa fler möjligheter 
till anpassning under tidens gång. Fler alternativa kopplingar till omgiv-
ningen som kan läggas till då behovet uppstår och en mer dynamiska etapp-
indelning samt en förbättrad demokratisk process.35 

                                                
35 (Akademiska hus, 2010) 
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6 Diskussion	  och	  slutsats	  
Risken med att betrakta integration som en drivande faktor för kvadratme-
terpris och stadskvalité är att det bortser från faktumet att stadsdelen byggs 
ut under lång tid. Space syntax analysen har en tendens att blir ett stads-
byggnadsmässigt kvitto på hur bra det som planerats blivit eller kommer att 
bli.  
 
De slutsatser som kan dras av space syntax analysen som gjorts i denna rap-
port utifrån etappindelningen i de parallella uppdragen är att vi får en an-
märkningsvärd förändring i integrationsvärdet mellan etapperna. Tyngd-
punkterna i stadsdelen tenderar att byta plats flera gånger under utbyggnads-
tiden liksom potentiella knutpunkter för handel och sociala rum.  
 
Om ett integrationsvärde på 0,2 ger en skillnad på 1200kr/kvadratmeter 
samt ett ökat underlag för den lokala handeln efter dessa gator kommer vi 
alltså se ett prisfall samt förlust av potentiella kunder längs de gator då in-
tegrationen minskar i takt med utbyggnaden. Givetvis måste detta sättas i 
perspektiv mot att stadsdelen hela tiden ökar i invånarantal som i sig ger ett 
större underlag för handel. Men i och med att den tänkta utvecklingskurvan 
av kunder, genom en lägre integrationsnivå inte kommer att följa exponenti-
ellt med befolkningskurvan kommer ett framtida, tänkt kundunderlag utebli.  
Dessutom finns risken att de gator och stråk som med tiden får ett högre 
integrationsvärde är underdimensionerade vad gäller lokaler i bottenplan. 
 
Den största anledningen till en förändring i integrationsnivåerna är inte ga-
tusystemets utbyggnad i sig, utan kopplingarna till omgivande stadsdelar. 
När omgivningen kopplas ihop förskjuts tyngdpunkten mot den nya kopp-
lingen, samt ger ett generellt högre integrationsvärde i hela stadsdelen. En 
plan med många kopplingar, där närliggande bebyggelse i ett tidigt skede 
länkas in i den nya strukturen är alltså avgörande för en förhöjd integration.  
 
Den analys som grundar sig i Spacescapes analys av ett tänkbart scenario 
ger ett betydligt högre generellt integrationsvärde över det nya bebyggelse-
området och även en stabilare variation mellan etapperna. De uträtade hu-
vudstråken och fler kopplingspunkter, framförallt över E18 ligger till grund 
för detta. Målet med detta scenario ska vara att skapa ett högre bostadsvärde 
då forskningen visar på att integration och närhet till urban miljö är en dri-
vande faktor till kvadratmeterpriset. De stadskvalitéer Spacescape grundar 
sitt scenario återfinns i stort i Stockholms innerstad kring Östermalm och de 
mest centrala delarna. Frågan är om det verkligen går att kopiera ett koncept 
som vuxit fram under flera sekel av stadsbyggnad till en ny plats långt ifrån 
den centrala stenstaden som dessutom är omgärdad av infrastrukturella bar-
riärer och en kontext som inte alls liknar den som återfinns i centrala Stock-
holm.  
 
Vidare kan man ifrågasätta värdet i att skapa en homogent integrationstät 
stadsdel på samma sätt som en homogent funktionsblandad stadsdel kan 
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ifrågasättas. Strävan efter funktionsblandning och integration kan ses som 
en motreaktion till de stadsdelar som byggdes under miljonprogrammet.  
 
En resilient stad har en mix av användning och användare vilket kräver en 
mix av karaktär och förmåga till förändring. Funktionsblandning bör ses i 
ett större perspektiv. Genom att bygga en stadsdel med områden med lägre 
integration och mindre blandning lockas fler målgrupper till samma stads-
del. En välintegrerad stadsdel ger högre kvadratmeterpris, men exkluderar 
de som vill bo i områden lite mer avskilt från det urbana livet.  
 
Vad som är attraktivt i en stad för människor är inte samma som för 30 år 
sedan och kommer förmodligen inte vara densamma om ytterligare 30 år. 
Därför är frågan om resiliens viktig utgångspunkt i planeringen. Möjlighet 
till förändring över tid och anpassningsmöjligheter till en svängande kon-
junktur och ett instabilt klimat.  
 
Att idag planera för 10’000 nya arbetsplatser36 är i dagsläget en vision för 
att skapa en levande stad, men kan ifrågasättas då behovet och efterfrågan 
hinner förändras under tidens gång. Möjlighet till nya arbetsplatser bör gi-
vetvis finnas men bör också kunna justeras och förändras under utbyggna-
den. Att få många tomma lokaler är varken attraktivt, resilient eller hållbart.  
 
Det är viktigt att planera utbyggnaden på ett sådant sätt att stadskvaliteér har 
möjlighet att utvecklas samt att koppla samman omgivande stad tidigt. I 
diskussioner kring en stadsdels resilienta förmåga bör frågan kring hur ett 
eventuellt avstannande av utbyggnaden kan hanteras. Vad händer om vi blir 
tvungna att avbryta byggandet, har vi en hållbar stadsdel ändå? Om resiliens 
handlar om att skapa utrymme för plötslig, oväntad förändring bör diskuss-
ioner kring en avbruten utbyggnad tas.  
 
Enligt space syntax utredningarna i denna rapport ser vi en mycket svagt 
integrerad första etapp med endast en kopplingspunkt till omgivande be-
byggelse. Det som bör tas i beaktning är att analysen inte tar hänsyn till 
Täby centrums dragningskraft och roll i området. Detta är en kritik som 
space syntax ofta får utstå och bör därför finnas med i resonemanget när 
man avläser resultatet från en analys.  
 
Att planera en stadsdel som ska växa fram under 20-30 år ställer höga krav 
på att planen ska vara hållbar för såväl utbyggnad som framtid. Många 
stadsdelar som planerades med höga ambitioner för 20 år sedan kan vi idag 
med facit i hand hitta många brister i. Hur kan vi vetat att de planer vi så 
nog planerar idag kommer att ses som hållbara i framtiden?  
 
Många utredningar pekar på vikten av en demokratisk process och att med-
borgare som ska bo och verka i området ska vara delaktiga i processen. Men 
frågan är hur stora möjligheter någon som flyttar in i början av utbyggnaden 
har att påverka sin stadsdel som ska utvecklas den närmaste 20 åren. En mer 

                                                
36 (Täby Komun, 2013-01-28) 



 

 

	  
Hållbar	  utbyggnad	  

	  
	   	  

	  
24	  

	  
	   	  

dynamisk plan där de nyinflyttade ges mer inflytande och möjlighet att ut-
veckla stadsdelen med tiden. Idag får invånarna se planen förverkligas uti-
från de synpunkter invånarna i kommunen hade tio år tidigare vare sig det är 
åt rätt eller fel håll.  

6.1 Uppslag	  för	  vidare	  studier	  
• Den demokratiska processen är viktig del i stadsutvecklingen men 

exkluderar de som faktiskt flyttat in i den nya stadsdelen. Hur kan 
nyinflyttade medborgare påverka sin egen stadsdel under utbyggna-
den? 

• Är stadsdelen hållbar och resilient även vid ett oväntat, tidigt avbrott 
i utbyggnaden? 
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