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Förord
Göran Träff

Välkommen till BoStad02 i Hammarby Sjöstad. Under elva dagar i augusti 2002 gör vi
och stadens byggherrar halt i en intensiv byggnadsproduktion för att visa Stockholms
största stadsbyggnadsprojekt på många år. Namnet BoStad uttrycker intentionerna med
utställningen, att visa bostäder men också att visa ett modernt stadsbyggande, att bygga
en ny del av Stockholm med ett invånarantal som motsvarar en medelstor svensk stad
(Simrishamn-Skara-Tranås-Flen-Leksand-Ljusdal-Kalix). Bostadsutställningen arrangeras
av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med Stockholms stad och nio bygg- och
bostadsföretag. Portarna slås upp för ett trettiotal visningslägenheter och staden visar en
separat utställning om sitt arbete med Hammarby Sjöstad.
Denna skrift är en fördjupning, en textmässig version, av stadens utställning som har som
tema dåtid, nutid och framtid. Med modeller och foton beskriver utställningen utvecklingen
av ett område, från en idyll vid förra sekelskiftet, till ett hamn- och industriområde under
många år och nu förvandlingen till en modern och miljövänlig stadsdel.
Medaktörer i utställningsproduktionen har varit Stockholms stadsmuseum, SL och Vägverket. I denna skrift medverkar tre arkitekter som finns representerade i området. De ger
sin personliga syn på bostadsbyggande och bostadspolitik.
Vi hoppas att denna skrift ska ge kunskap om hur ett stort stadsbyggnadsprojekt växer
fram, om hur visioner och idéer blir verklighet.
Stockholm, Augusti 2002
Göran Träff
Stadens projektchef för Hammarby Sjöstad
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Områdets historia
Anna-Karin Ericson, Åsa Bodén

Områdets tidiga utveckling
Varje plats har sin historia och området kring Hammarby sjö har förändrats drastiskt ett
flertal gånger. Det är nog få områden som beskrivits inneha ”stillsamt idylliska naturscenerier” (1920), för att några decennier senare inneha epitetet kåkstad i korrugerad plåt och
nu, i det nya millenniet, bli en modern och miljöanpassad del av Stockholms innerstad.

Utsnittet av ”Charta öfwer
Stockholms Stads Belägenhet”
visar området kring Hammarby
sjö år 1745. Akvarellerat kopparstick av G Biurman. Original och
foto Stockholms stadsmuseums
arkiv.

Det område som här ska beskrivas såg för mindre än hundra år sedan mycket annorlunda
ut. Innan Hammarbyleden byggdes på 1920-talet låg här insjön Hammarby sjö. I norr avgränsades sjön av stadsdelen Södermalm och i söder av den lantliga miljön kring egendomen Hammarby, som gett sjön dess namn. Hammarby är ett relativt vanligt bebyggelsenamn och ordet hammar betyder klippa, stenig mark, impediment. Sjön hade sitt utlopp
i Saltsjön vid Danvikstull och skildes från Mälaren av ett näs vid Skanstull.
För att förstå hur denna insjö uppstått måste man gå tillbaka till urtiden då två väldiga
förkastnings- eller sprickdalar som går i nordväst-sydostlig riktning bildades i detta område. Den södra spricklinjen utgör ett omfattande sjösystem som sträcker sig från Årstaviken, Hammarby Sjö, Sickla- och Nackasjöarna samt Lännerstasundet bort mot Stäket
och Baggensfjärden. Detta sjösystem utgjorde in mot 1200-talet ett system av segelbara
farleder in i Mälaren, men genom landhöjningen uppstod så småningom ett näs vid
nuvarande Skanstull och förbindelsen med Saltsjön vid nuvarande Saltsjö-Duvnäs och
Danviken skars av. Även Mälaren förvandlades på grund av landhöjningen till en insjö och
sänkan vid Stadsholmen blev den enda förbindelsen mellan Mälaren och Östersjön.
1436 nämns Sickla första gången, Sicklöna (Sickelön) 1477 står det bara Sickle. Ordet
anses innehålla en avledning av ordet sik, känt från svenska dialekter som sidlänt, fuktigt
ställe där vatten kommer fram (småträsk), Sickla har förmodligen legat på det smalaste
stället i den södra delen av sjön.

I området kring Hammarby Sjö har relativt få fornlämningar påträffats. I den del av Nacka
som tidigare låg i anslutning till sjön har man funnit lämningar från vikingatiden i form
av boplatser och gravfält vid gårdarna Järla och Stora Sickla. På Henriksdalsberget finns
rester efter en fornborg. Exakt vad borgen använts till eller hur gammal den är har inte
kunnat fastställas.
Den första bebyggelsen i Stockholm samlades till Stadsholmen som reste sig med sina
branta sluttningar mitt i Mälarens utlopp. I skydd av den mur som uppfördes kring bebyggelsen på Stadsholmen växte staden i rask takt och i slutet av 1200-talet var den rikets
viktigaste handelsstad. I stadens omedelbara närhet fanns goda förutsättningar för fiske,
kvarndrift och jordbruk. Som stadens allmänning tjänade Åsön, nuvarande Södermalm.
Området kring Hammarby Sjö var dock fortfarande under 1500-talet glest bebyggt.
Danviks hospital
Till Södermalm lades främst sådan verksamhet som man av olika anledningar inte ville
ha på Stadsholmen på grund av att den var störande, eldfarlig, illaluktande eller ansågs
allmänt otrevligt som sjuk- och fattigdomsinrättningar. Detta var troligen en av anledningarna till att Danviken ansågs vara en passande plats att placera ett hospital på. Gustav
Vasa ägde hela Sickla ö och denna mark skänkte han till det nya hospitalet på som på
1540-talet uppfördes i dalsänkan mellan Hammarby Sjö och havsviken. På den här tiden
fanns endast en smal bäck som förband sjön med Saltsjön och strax norr om bäcken
byggdes hospitalets huvudbyggnad som även rymde en kyrksal.
För att ge den nya institutionen inkomster uppfördes en kvarn och en smedja. Anläggningen krävde dock en ordentlig fallhöjd i en rännil från Hammarby Sjö till Saltsjön. Det
forsande vattnet skulle driva kvarnhjulen och smedjans hammare. För att skapa en tillräcklig fallhöjd anlades fördämningar så att sjön kunde växa ut och när arbetena var klara
låg sjöns vattenyta nära fem meter över Saltsjöns. Vattenrännan kallades för Danviks rännil
och efter det att vattnet passerat kvarnarna användes det i hospitalets tvättstuga och brygghus för att innan det slutligen nådde havet skölja rent ett antal avträden. På 1720-talet

9
1

Hammarby gård 1892. Troligen
är det den dåvarande arrendatorn
Otto Almgren med fru som poserar framför huvudbyggnaden.
Foto Stockholms stadsmuseums
arkiv

uppfördes en ny huvudbyggnad. Under 1800-talets andra hälft avvecklades successivt
delar av hospitalets verksamhet och när Danvikshem på Finnbodaberget invigdes 1915
revs de flesta av byggnaderna. Numera återstår endast huvudbyggnaden från 1700-talet av
anläggningen.
Stora Sickla och Hammarby – två av Danviks hospitals donationshemman
Till Danviks hospital hörde ett antal donationshemman. Två av dess låg i anslutning till
Hammarby sjö, Stora Sickla och Hammarby. Stora Sicklas ägor sträckte sig mellan Hammarby Sjö i väster, Långsjön (numera Sicklasjön) i söder och Järlasjön i sydost, medan
dess norra gräns följde Saltsjön. Fram till första delen av 1700-talet nyttjades egendomen
främst för jordbruk. Därefter övertogs Stora Sickla av en ny arrendator som startade ett
kattunstryckeri och blekeri, vilket medförde att jordbruket minskade i betydelse. Kattun
är ett tunt, men mycket tätt bomullstyg och de finaste tygerna importerades från utlandet.
Tyget blektes eller trycktes med olika mönster, ofta i form av stora blommor eller frukter.
Kattunstryckeriet upphörde på 1840-talet och i slutet av 1800-talet förvärvades Stora
Sickla av Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön för att möjliggöra Saltsjöbanans uppförande.
Hammarbys ägor motsvarades i stort av de områden som idag utgör Södra Hammarbyhamnen och delar av Hammarbyhöjden. Till största del bestod ägorna av jordbruksmark
samt en del skog. Den numera rivna huvudbyggnaden med tillhörande flyglar uppfördes
troligen under första delen av 1800-talet och ersatte då en äldre byggnad från 1730-talet.
Byggnaderna var belägna en bit sydväst om den i slutet av 1920-talet uppförda Lumafabriken och på den plats där fabriken byggdes låg tidigare ett åttkantigt lusthus. Till gården
hörde även flera mindre torp, en statarlänga och ladugård. För torkning av malt fanns en
kölna som gett namn åt nuvarande Kölnavägen belägen öster om Lumafabriken. Hammarby
hade under 1800-talet en egen ångbåtsbrygga och från gården löpte en lång allé av lindar
fram till landsvägen vid nuvarande Gullmarsplan. Den siste arrendatorn innehade arrendet
från 1925 fram till 1945 då gården revs för att ge plats åt de nya industrierna i Södra
Hammarbyhamnen.

Fabrikerna vid Hammarby Sjö
1600-talet är det århundrade då de första verksamheterna av mer industriell karaktär börjar
uppträda längs Hammarby Sjös stränder. Främst var det vattenkrävande verksamheter
såsom olika textila produktioner som kom att prägla området för lång tid framöver. En av
de tomter som under senare delen av 1600-talet uppläts för industriell verksamhet var
Barnängen. Anläggningen växte successivt och blev så småningom Stockholms största
klädesfabrik. Anläggningen rustades upp och utökades. Under 1760-talet utökades anläggningen och de gamla träbyggnaderna ersattes efterhand med nya i sten och i centrum av
anläggningen uppfördes ett corps de logie efter ritningar daterade 1767 av murmästare
Elias Kessler. Efter dessa förändringar har Barnängen i stort sett bevarat sitt utseende till
våra dagar.
Barnängen köptes 1848 av Lars Johan Hierta. Han var från början boktryckare och
grundade 1830 Aftonbladet. Hierta hade redan 1841 förvärvat en tomt vid Hammarby Sjö.
Tomten låg vid sjöns nordvästra strand i närheten av Danviks hospital. Hit flyttade han
sin tillverkning av stearinljus som han startat på Liljeholmen ett par år tidigare. Namnet
Liljeholmen fick följa med och även i fortsättningen ge namn åt företaget och dess produkter. På tomten som Hierta köpte låg färgare Hovings gamla stenhus uppfört 1770. I
malmgårdens flyglar förlades den första stearinfabriken. Verksamheten växte och fabriksanläggningen byggdes successivt ut. 1976 flyttade Liljeholmens stearinfabrik till Oskarshamn och fem år senare revs fabrikslokalerna. Numera återstår endast Hovings malmgård
av den stora anläggningen.
Slakterierna vid Fredriksdal
Väster om Hammarby gård i närheten av nuvarande Gullmarsplan låg egendomen Fredriksdal. På 1840-talet etablerade sig här flera slakterier. Vid stranden till sjön låg en tät bebyggelse av fähus och slakthus. Fredriksdal kom sedan att innehas av flera olika slaktare fram
till en bit in på 1900-talet då alla stadens slaktare flyttade in under samma tak i det nya
stora slakteriet i Enskede. När Södra Hammarbyhamnens industriområde på allvar började
byggas ut efter andra världskriget revs Fredriksdal.

Utsikt över Hammarby Sjö från
stora landsvägen söderut intill
Skanstull. I förgrunden myllret av
träkåkar som tillhörde slakterierna
i Fredriksdal och till vänster i bakgrunden syns Sofia kyrka invigd
1907 omgiven av den samtida
Vitabergsparken. Till höger bebyggelsen på Barnängsudden och
bakom den skorstenarna på Liljeholmens stearinfabrik. Foto 1907,
Stockholms stadsmuseums arkiv.
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Små stugor för uthyrning i Sickla
Park på Sickla Udde. Foto 1895.
Stockholms stadsmuseums arkiv.

De boende vid sjön
Södermalm befolkades alltmer och kring fabrikerna vid Hammarby sjö växte krogar, värdshus och bostäder upp. Östra Södermalm var relativt otillgängligt innan Katarinavägen
sprängdes fram och området kring sjön behöll mycket av sin lantliga karaktär. Längs
stränderna och på bergen där ingen mylla fanns hade de fattiga sina bostäder i fallfärdiga
träkåkar. Idag är dessa eftertraktade kulturhus.

Tvätterskor vid Barnängens brygga.
I bakgrunden kvarnen och bebyggelsen på Klippan. Foto från
slutet av 1800-talet. Stockholms
stadsmuseums arkiv.

På vintern sågade man stora isblock
ur sjön som skulle lagras i spånstackar för att till sommaren hålla pilsner,
smör och andra matvaror kylda.
I bakgrunden syns Danviks hospital
och till höger kvarnen på berget
Klippan, nuvarande Danviksklippan.
Nedanför berget ligger träkåkarna
vid den slingrande vägen mot
Värmdö, de så kallade Danviks
krokar. Oljemålning av Ehrenfried
Wahlqvist 1864. Original och foto
Stockholms stadsmuseums arkiv.

Vid 1800-talets mitt började en stor omdaning av det svenska samhället, en omdaning som
i hög grad påverkade Stockholm. Omvandlingen rörde både det politiska styrelsesättet,
sanitära förhållanden och moderna bekvämligheter. 1862 utfärdade Kungl Maj:t en förordning om kommunal styrelse i Stockholm. 1853 tändes de första gaslyktorna och på
1860-talet invigdes det första vattenverket och avloppsledningar började läggas ned. Man
började även byta ut kullerstensbeläggningarna på gator och torg mot tuktad sten. Järnvägen byggdes ut med stambanor och industrialiseringen tog fart.

Förändringarna skedde på alla plan, men för de boende i stadens utkanter märktes inte
förändringarna genast. För Stockholm var kanske den största omställningen den ökade
folkmängden som mellan 1850 och 1880 fördubblades. Ökningen berodde till stor del på
den invandring som skedde från landsbygden. Många av dessa invandrare bosatte sig i
utkanterna av staden och tog arbete på fabrikerna.
Östra Söders pärla
Under 1800-talet började området kring Sickla Udde alltmer att användas som rekreationsområde. Sickla Udde blev ett populärt utflyktsmål för invånarna på Södermalm som
under varma sommardagar packade matsäckskorgarna och rodde över till udden eller den
strax utanför belägna Mormors holme. Sickla Udde, eller Sickla Park, utvecklades i slutet
av 1800-talet till en folkpark och kallades i folkmun för Östra Söders pärla.
I parken fanns en dansbana, musikpaviljong och talarstol där storheter som Hjalmar
Brantings stämma ljudit. Små bodliknande stugor som kunde hyras uppfördes också och
dessa är en föregångare till kolonistugerörelsen som startade 1906. Arbetarrörelsen
lämnade Sickla Udde en bit in på 1900-talet och folkparken kom alltmer att bli nykterhetsrörelsens park.
Kåkstad i korrugerad plåt
Mellan 1917 och 1929 uppfördes Hammarbyleden. Farleden innebar stora förändringar för
Hammarby Sjö och dess kringland. Danvikskanalen sprängdes fram genom berget och
stora delar av sjöbotten fylldes igen, vilket fick till följd att strandlinjen radikalt ändrades.
Längs leden anlades industri- och hamnområden. Parken på Sickla Udde förstördes delvis
i samband med uppförandet av Hammarbyleden och vid Lugnet fylldes sjöbotten igen för
att ingå som en del i det nya hamnområdet. Så blev inte fallet och i slutet av 1930-talet
fanns det planer på att bygga bostäder på marken. Dessa planer förverkligades inte utan
i stället uppläts marken för upplag och industri. Någon direkt verksamhet etablerade sig
dock inte i området och marken började användas som soptipp. Så småningom sträckte

Ett udda industriområde. Lugnet.
Mars 1997.
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Lumafabriken uppförd 1929-30
i Södra Hammarbyhamnen.
Arkitekter Arthur von Schmalensee
och Eskil Sundahl. Vid mitten av
1930-talet hade området kring
fabriken fortfarande en lantlig
karaktär. Foto: O. Bladh.
Stockholms stadsmuseums arkiv.

sig tippen ända bort till Sickla Udde och ovanpå soptippen började en kåkstad att växa
upp. En bit in på 1940-talet hade området förvandlats till ett småskaligt arbetsområde.
Platsen kom att bli ett långvarigt provisorium och på grund av ständiga rivningshot fick
bebyggelsen en tillfällig karaktär och kom till stor del att bestå av olika plåtskjul.
Kåkstaden stod kvar fram till 1998 då den började rivas för att ge plats åt den nya
bebyggelsen i Hammarby Sjöstad.
Södra Hammarbyhamnen
1917 köpte Stockholms stad egendomen Hammarby av Danviks hospital. På marken
anlades ett nytt industriområde i direkt anslutning till den nya Hammarbyleden. Marken
i området reserverades till en början för företag som var beroende av goda sjökommunikationer. Det första företaget som etablerade sig i området var Albert Terberg Aktiebolag,
eller Altea, som tillverkade alla typer av trikåkläder. 1928 fick Altea sällskap av General
Motors som uppförde en stor sammansättningsfabrik belägen direkt vid kajen. Fartyg
lastade med bildelar kom från USA och lossade sin last direkt in i fabrikens lagerbyggnader. 1929 köpte Kooperativa förbundet en tomt i området i syfte att uppföra en glödlampsfabrik. Lumalampans fabrik byggdes 1929-30 efter ritningar av arkitekterna Arthur
von Schmalensee och Eskil Sundahl på förbundets egna arkitektkontor. Fabriken fick en
för tiden mycket modern utformning i funktionalistisk stil och det glasade tornet för
lampprovning på fabrikens tak kom att bli Lumas viktigaste symbol och ett välkänt riktmärke i staden.
Etableringen i Södra Hammarbyhamnen gick relativt trögt under 1930-talet och de tre
företagen kom under den första tiden att vara ensamma i området som behöll sin lantliga
karaktär. Under 1940-talet ökade nyetableringen i området som nu hade tomtreglerats och
delats in i kvarter. 1945 revs Hammarby gård för att ge plats åt de nya företagen som till
stor del bestod av olika grossistföretag som till exempel Bröderna Edstrands, Bröderna
Hedlund, Rylander & Asplund och Ahlsells. Förutom grossistföretagen etablerade sig en
hel del stora tillverkningsföretag såsom Elektro-Helios och AB Osram-Elektraverken och

i början av 1950-talet flyttade flera trävaruföretag som tidigare legat i Värtahamnen till de
östra delarna av området.
Nya verksamheter
Den lantliga idyllen hade på knappt tjugo år förvandlats till ett stort industriområde.
Under 1950- och 60-talen fortsatte utvecklingen och området förtätades. Sedan slutet av
1980-talet har det funnits planer på att bygga bostäder i Södra Hammarbyhamnen. Dessa
planer tillkom under en period då industriområdet genomgick en förändring. Många av de
ursprungliga stora företagen hade flyttat från området och deras lokaler hade efterhand
tagits över av småskaliga tillverknings- och hantverksföretag. Företagen fick rivningskontrakt och industriområdet blev på grund av eftersatt underhåll nedslitet och fick ett dåligt
rykte. I mitten av 1990-talet förbättrades emellertid detta rykte och Södra Hammarbyhamnen rustades upp och industribyggnaderna började alltmer blandas upp med kontorshus. Numera är de flesta av de ursprungliga stora industribyggnaderna omgjorda till kontors- och industrihotell. Under den senare delen av 1990-talet har många företag verksamma inom media- och reklambranschen flyttat in i området och de små tillverkningsföretagen har istället successivt flyttat därifrån. 1999 påbörjades förberedelserna för den
nya bostadsbebyggelsen i Södra Hammarbyhamnen och den befintliga industribebyggelsen
har till stora delar rivits. En ny epok i Lugnets, Södra Hammarbyhamnens och Sickla
Uddes historia har tagit sin början.

Malmarnas utbyggnad, 1866 års
Lindhagensplan

Förslag med dubbla slussar vid
Skanstull och ny huvudkanal till
Svindersviken (År 1899)

Förslag med frihamn placerad i Södra
Hammarbyhamnen. Ringvägen ansluten till Värmdövägen via Fåfängan,
högbro vid Danvikstull och tunnel
genom Henriksdalsberget.

Projektets framväxt
Jan Inghe-Hagström

Malmarnas utbyggnad, 1866 års Lindhagensplan
Under slutet på 1800-talet och fram till första världskriget fördubblar Stockholm sin befolkning från 150.000 till 300.000 invånare. Staden blir nu också rikets största handels- och
industristad. År 1866 lägger stadskollegiet fram en ny omvälvande regleringsplan för
utbyggnaden av stadens malmar utarbetad av stadsjuristen Albert Lindhagen. Planen följer
tydliga centraleuropeiska förebilder främst från Berlin och Paris. En tät rutnätsstad med
i huvudsak femvåningsbebyggelse. Rektangulära slutna kvarter med måtten ca 70x100 m.
En hierarki av offentliga gatu- och platsrum med det ståtliga esplanadsystemet som främsta
signum. Planen gestaltar det växande kommunala självstyrets planeringsambitioner och
estetiska ideal.
Men planen är ingen enkel kopia av europeiska förebilder utan tolkar på ett intressantare
sätt den speciella nordiska och Stockholmska situationen. Grunden läggs av naturförutsättningarna. Stadens vattenläge och det sönderskurna sprickdalslandskapet skapar den
unika kuperade arkipelagstaden. Berg i dagen, förkastningsbranter, intima vattenrum, öar,
strömmar och dalgångar så annorlunda de stora europeiska slättstäderna.
På Lindhagens plan över Södermalm framgår hur kvartersstadens anpassning till den
vrånga naturen kommer att ge staden dess speciella nordiska karaktär. De stora bergen
sparas som parker, Vita Bergen, Fåfängan och Tantolunden. Längs vattnet planeras betydelsefulla strandgator. På malmen fyra huvudgator varav Ringvägen ges formen av en
bågformad ca 45 m bred trädplanterad esplanad. Gatornas fonder utgörs av naturelement,
vatten eller berg och inte av monumentalbyggnader som i Paris. Rutnätet vrids och
vinklas för att jämkas samman med Åsöns berg och dalar.

Under 1880-talet utvecklas planen och bl a tillkommer en serie öppna torgbildningar längs
malmarnas stränder. På östra Södermalm föreslås bl a Hammarbytorget och Tegelvikstorget.
Men östra Södermalm var ännu i slutet på 1800-talet en stadens fattiga utkant. Ringvägen
drogs inte genom Vita Bergsparken och rutnätsstadens bostadsbebyggelse närmade sig
endast långsamt.
Hammarbyledens planering och utbyggnad
Den växande hamn- och industristaden krävde ett genomförande av den sedan 1860-talet
planerade Hammarbyleden, d v s en ny farledsförbindelse mellan Saltsjön och Mälaren
söder om Södermalm. Leden innebar bl a en sänkning av Hammarby Sjö med ca 5 m till
Saltsjöns nivå, nya slussar vid Skanstull och Sickla och nya kanaler vid Danvikstull.
Leden möjliggjorde anläggande av nya hamnar och kajer och industriområden kring
Hammarby Sjö. Den slutliga utformningen föregicks av många förslag. Här ovan visas
två intressanta alternativ utarbetade kring år 1900.
Beslut om ledens utbyggnad togs år 1914, bygget startade 1915 och färdigställdes 1929.
Cirka 70 års planering var till ända och stadens hittills största infrastrukturprojekt hade
genomförts till en dåtida kostnad av ca 20 Mkr, fyra gånger mer än beräknat. Danvikstullsbron och Skansbron anlades som öppningsbara broar med 12,5 m segelfri höjd. Södra
Hammarbyhamnens industriområde byggdes ut med bl a Lumaanläggningen. Samtidigt
skedde utbyggnaden av Södertälje Kanal som kom att ta hand om större delen av den
tyngre sjöfarten till Mälaren. Hammarbyleden kom därför inte att få den kommersiella
betydelse som staden hade räknat med och redan på 1960-talet påbörjades avvecklingen
av hamn- och industriområdet. Idag trafikeras Hammarbyleden av ca 30.000 fritidsbåtar
och ca 5000 fartyg per år.
Norra Hammarbyhamnens bostadskompletteringar
Norra Hammarbyhamnen kom främst att tjäna som hamn för bulkvaror som kol, koks, salt
och byggvaror. Fryshuset byggdes på 1960-talet när bulkvarorna minskade. Samtidigt på-

Bilder från utbyggnaden av
Hammarbyleden
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börjades en diskussion om ett alternativt utnyttjande för bostadsändamål. Det område som
i första hand bedömdes möjligt att utnyttja var hamnens centrala parti kring Vintertullen.
I området innanför Norra Hammarbyhamnen nådde Lindhagensplanens slutna kvartersbebyggelse aldrig fram till vattnet. Kvarteren följer Bondegatan i norr men når annars
inte ens söder om Ringvägen. Istället inrymmer området en ovanligt rik sammanställning
av olikformade kvarterstyper byggda med skiftande planeringsideal. Kring Blecktornet
finns Hallmans Camillo Citte inspirerade storgårdskvarter från 1920-talet. Längs Tegelviksgatan och Gaveliusgatan finns det tidiga 1930-talets friliggande småskaliga smal- och
tjockhus. En ganska anonym 1950-talsbebyggelse följer Malmgårdsvägen. Miljonprogrammet finns representerat med Svenska Bostäders imposanta lamellhus längs Barnängsgatan
från 1960-talet med en stadsplan av Alf Folmer. Till detta såväl röda stugor kring Vita
Bergen som stora industrihus för SL, HIBY och Norstedts tryckeri närmare själva hamnen.
År 1968 presenterar generalplaneberedningen ett stort översiktligt planprogram för Södermalm, Söder 67. Här redovisas bl a en områdesplan för Norra Hammarbyhamnen vars
centrala del föreslås nyttjas för bostäder. Katarina Bangata förlängs ner till en ny strandgata som kopplas samman med den genomgående Tegelviksgatan. Ringvägen förlängs i
tunnel under Vita Berget till Folkungagatan. Den tredje tunnelbanelinjen byggs till Nacka
och får en station i området. En mot kajen snedställd lamellhusbebyggelse föreslås.
Planens genomförande kom att dröja till 1981 då HSB:s bebyggelse med 600 lägenheter i
kvarteren Hamnvakten och Hamnkaptenen färdigställdes. Under tiden har planeringsidealen ånyo växlat. Den öppna lamellhusplanen överges till förmån för förebilder hämtade
från det närliggande Blecktornsområdet. Fem slutna storgårdskvarter uppförs och en ny
park placeras mellan kajen och bebyggelsen. Området planläggs av arkitekt Alexander
Wolodarski och har många kvalitéer men skapar svårigheter för hamnens vidare omvandling då Katarina Bangata inte når kajen och områdets anslutande gator.
Söder 67

Planering av Lugnet
Södra Hammarbyhamnens industriområde med hamn och kajer byggdes aldrig ut norr om

Sickla Kanal då Lugnetområdet inte var i stadens ägo. Området ägdes sedan länge av
Wallenbergsbolaget Stockholm-Saltsjön AB. Området förblev efter sjösänkningen ett
träsk tills det på 1940-talet fylldes ut med sprängsten och ett gytter av upplag och småföretagsbebyggelse började växa fram. Bolaget sökte under lång tid förmå staden att
detaljplanelägga området för verksamhetsändamål dock utan framgång. I slutet på 1980talet aktiverar bolaget ånyo sitt exploateringsintresse. Denna gång inriktas förslagen mot
en huvudsaklig bostadsanvändning.

Den första översiktsplanen 1991
Det stora greppet
År 1990 inleds en ny fas i planeringen. Staden har fem år tidigare inlett planeringen för
nästa etapp av Norra Hammarbyhamnens utbyggnad mot Skanstull bl a kvarteret Mjärden.
Arbetet har dock gått i stå på grund av att översiktliga planfrågor kring järnvägstrafiken
längs kajen till Masthamnen inte kunnat lösas. Samtidigt har en spontan omvandling
påbörjats inom Södra Hammarbyhamnens industriområden där gamla flexibla detaljplaner nyttjas för att uppföra nya stora kontorshus på spekulation. Planer för områdets
framtid saknas.
Stadsbyggnadskontoret återupptar nu planarbetet för Mjärden men lockas samtidigt av
möjligheten att ta ett stort och samlat grepp på en tänkbar stadsutbyggnad kring hela
Hammarby Sjö. Strukturomvandlingen av industriområdena har påbörjats, hamnen är
delvis nerlagd, staden äger största delen av marken, infrastrukturfrågorna blir alltmer
aktuella. Men svårigheterna är samtidigt uppenbara. Många tunga intressenter slåss för
industriområdets bevarande. Nödvändiga evakueringar, markföroreningar och svåra
grundläggningsförhållanden skapar tveksamheter om förslagets ekonomiska realism.
Som en första åtgärd dras planeringsgränserna om. Södra Hammarbyhamnen som tidigare
tillhört ytterstaden överförs nu till Stadsbyggnadskontorets och Gatu- och fastighetskontorets innerstadsavdelningar. Som en andra åtgärd väljs en ny arbetsmetodik och ett
nytt projektnamn, Hammarby Sjöstad.

Förslag till utbyggnad av Lugnetområdet kring 1989, arkitekt Ralf
Erskine

Fågelperspektiv
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Visionen om den nya staden
År 1991 presenterar så stadsbyggnadskontoret ett förslag till en fördjupad översiktsplan
för hela Hammarby Sjöstad. En plan som möjliggör en stadsutbyggnad över en 250 ha
stor yta inrymmande ca 8.500 lägenheter och ca 350.000 kvm för nya verksamheter.
Målsättningen uttrycker en ambition att söka en ny samverkan mellan den traditionella
stadens uppbyggnad, vissa modernistiska baskvaliteter och den speciella platsens förutsättningar. Planen presenteras med hjälp av detaljerade perspektiv och modeller snarare
än som traditionella kommunala plandokument. Just med ambitionen att få betraktaren att
skapa sig en föreställning av den möjliga Sjöstaden snarare än att se alla svårigheter i ett
genomförande.

Fördjupad översiktsplan 1991

Översiktsplanens utformning
Översiktsplanen har arbetats fram på kort tid och är medvetet schematisk i sin uppbyggnad. Den redovisar en serie nya lösningar för infrastrukturen. Aktuellt är att bygga ut
Södra Länken i markplanet från Hammarbyberget till Värmdöleden. Planen redovisar
vidare en ny dragning av Värmdöleden genom Henriksdalsberget i tunnel för att möjliggöra
en exploatering i Lugnet och Henriksdalshamnen. Planen redovisar också en utbyggnad
av tvärspårvägen genom Sjöstaden som integreras med Saltsjöbanan och som ges en
delvis ny sträckning till Slussen. Ett spektakulärt förslag är en nygammal kanalförbindelse
från Hammarby Sjö till Svindersviken.
Planen fokuserar vidare på utformningen av de offentliga stadsrummen. Vid foten av
Henriksdalsberget, vid Sickla Uddes spets och längs den nya Svindersvikskanalen föreslås spektakulära nya stadsrumsbildningar. Planen illustrerar slutligen en ny kvarterstyp
efter moderna Berlinska förebilder. Med slutna kvartersformer längs gator och platsbildningar men med en öppnare inre gårdsstruktur med friliggande ”stadsvillor”. Översiktsplanen kritiseras för sin grad av schematism, för sina delvis alltför monumentala miljöer
och för att ha tagits fram utan tillräcklig samverkan med alla berörda parter. Samtidigt
når den sitt väsentligaste syfte; planeringen för det stora stadsbyggnadsprojektet kan
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drivas vidare och den pågående spontana omvandlingen avbrytas. Detaljplaneringen av
Norra Hammarbyhamnen kan fortsätta och en samsyn etablerades med Nacka kommun,
Vägverket, SL och regionplanekontoret om att infrastrukturen längs gränsen mellan
kommunerna måste lösas gemensamt.

Samarbete kring infrastrukturen
Södra Länken/Sickla sluss
När Dennisuppgörelsen slöts 1991 utgjorde utbyggnaden av ”Ringen” ett huvudprojekt.
Både Nacka och Stockholm har ett gemensamt intresse av Södra Länkens utbyggnad då
en ökad trafikkapacitet utgör en förutsättning för planerade stora stadsutbyggnader på var
sida om gränsen. Den tidigare utformningen genom Sjöstaden upplevs som en avskiljande barriär alltför lite anpassad till sitt centrala stadsläge.
Vägverket har för sin del övertygats om att ett storskaligt trafikledsbyggande måste göras
med helt nya förtecken om det ska kunna genomföras. Essingeleden förs fram på höga
broar över den befintliga stadsbygden. Södra Länken utformas istället som ett av världens
största tunnelprojekt med underjordiska trafikplatser i väldiga bergsalar. Även passagen
genom Sjöstaden som måste ske i ytan finner nya lösningar. Delen under Nobelberget i
Nacka tunnelförläggs. Antalet körfält minskas från elva till sex, ledens öppna del läggs i
trädplanterade nedsänkta tråg och trafikplatsernas utformning stadsanpassas. Passagen
över Sickla sluss kräver motsvarande sänkning av vattenleden och att ytterligare en ny
sluss byggs. Parkstråken längs vattnet korsar länken på trädplanterade ”ekodukter”. Tunnlarnas ventilationstorn utformas i glas liksom väggarna över de nya broarna. Förebilder
hämtas delvis från Boston, Barcelona och Paris men projektet når i många avseenden än
längre i sin miljömässiga och stadsbyggnadsmässiga anpassning.
Tvärspårvägen
Utformningen av kollektivtrafiksystemet är svårare. Nacka värnar sin utspridda bussma-
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Gemensamma planeringsförutsättningar 1995, Stockholm och
Nacka samt SL och Vägverket

Nyréns arkitektkontors förslag
till utformning av Södra
Hammarbyhamnen

tade stadsstruktur och Saltsjöbanan. Stockholm uppskattar tunnelbanesystemets kapacitet
och stadsintegrerande struktur. SL vill främst köra buss. Under många år studeras alternativa lösningar. Samtidigt drivs utbyggnaden av tvärbanan mellan Gullmarsplan och Alvik
igenom varför det successivt blir alltmer naturligt att även bygga ut detta system genom
Sjöstaden och att konvertera Saltsjöbanan till en integrerad del. Systemet ger lokala fördelar och stor närhet men kräver byten i överfyllda terminaler vid Slussen och Gullmarsplan.
Gemensamma planeringsförutsättningar GPF 1995
Hösten 1995 enas berörda parter om ett gemensamt planeringsdokument som lägger fast
utformningen av infrastrukturen i gränszonen mellan Stockholm och Nacka. Södra Länkens
utformning har redan bekräftats i upprättade detaljplaner. Vägtunneln genom Henriksdalsberget ingår och tvärspårvägen får en central sträckning genom Sjöstaden i en ny esplanad.
Den konverterade Saltsjöbanan ansluts i Lugnet. Nya parksamband över kommungränsen
etableras men någon ny kanal till Svindersviken blir det inte. Inte heller nås samverkan
kring planeringen av kommunal eller kommersiell service.
Parallella arkitektuppdrag
Stadsbyggnadskontoret påbörjar därefter arbetet med att upprätta en ny fördjupad översiktsplan som främst omfattar Lugnetområdet och Södra Hammarbyhamnen.
För Lugnetområdet visar Nyréns arkitektkontor en utformning med en stadsmässig sluten
kvartersstruktur som väl inordnas i områdets speciella bågformade yttre förutsättningar.
Staden har som policy att vid upprättande av planer för större projekt komplettera den
formella planprocessen med en extern dialog i en vidare krets. Redan 1991 inleds ett
samarbete med de övriga nordiska huvudstäderna som alla arbetar med motsvarande
centralt belägna ”waterfront” projekt. Även fristående arkitektkontor bjuds då in till en
kritisk granskning med möjlighet till alternativa utformningsförslag. Så sker även nu då
fem arkitektkontor bjuds in för att medverka med förslag till projektets vidare utveckling.

För Lugnetområdet visar Nyréns arkitektkontor en utformning med en stadsmässig sluten
kvartersstruktur som väl inordnas i områdets speciella bågformade yttre förutsättningar.
För Sickla Kajområdet visar Erséus, Frenning och Sjögren arkitekter en utformning med
en öppnare rombiskt formad kvartersstruktur. I detta förslag skapas även ett inre parkstråk
parallellt med Sickla Kanal med en ny parkkanal. Kanalen får väsentligen sitt vatten från
Sickla slussdamm. I främst dessa delar bedöms förslagen så intressanta att idéerna bör tas
tillvara i stadens vidare planarbete. Övriga tre förslag har inte den grad av stadsmässighet
som eftersträvas.
OS-projektet i Sjöstaden
Stockholm beslutar 1996 att söka Olympiska spelen 2004 och att förlägga OS-byn i
Hammarby Sjöstad. För Sjöstadsprojektet innebär OS-projektet ett helt nytt läge. Det
politiska intresset för projektet har hittills varit ganska ljumt och koncentrerats till bostadsbyggandet längs Norra Hammarbyhamnen. Nu gäller plötsligt motsatsen. Den delvis förlamande blockpolitiken läggs åt sidan. En speciell projektorganisation direkt underställd
stadshusledningen byggs upp för projektets utformning och genomförande. Staden skaffar
sig rådighet över hela projektet bl a genom att köpa in den del av Lugnetområdet som ägs
av Stockholm-Saltsjön AB tillsammans med JM, Skanska och HSB.
Staden beslutar även att OS-satsningen ska präglas av och Hammarby Sjöstad byggas
som ett av världens mest miljöanpassade stadsbyggnadsprojekt. Orsaken är bl a att
Sydney erövrade OS 2000 med en begränsad sådan satsning. Detta är en utmaning som
tas på största allvar av stadens berörda bolag och förvaltningar. Ett speciellt miljöprogram
med innebörden att bli ”dubbelt så bra” jämfört med byggnationen 1990 tas fram.
Stadens OS-satsning påverkar Sjöstadsprojektet på många sätt. Det som ska få projektet
speciellt attraktivt är den direkta närheten mellan OS-byn och den planerade nya

Plan över OS-projektet 1996
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Förslag: Wingårdh/Berg

Förslag: Santiago Calatrava

huvudarenan i Hammarbybackens nordvästsluttning. För arenan som ska rymma 30.000
åskådare arrangeras en speciell inbjuden internationell arkitekttävling. Det vinnande förslaget ritades av det svenska teamet Gert Wingårdh/Svante Berg medan den katalanska
arkitekten Santiago Calatravas förslag kom på andra plats.
En dramatisk final
Våren 1997 kvalificerar sig Stockholm tillsammans med fyra andra städer till finalen som
ska avgöras i september 1997. Sjöstadsprojektet och OS-planeringen går in i en än intensivare fas. Miljörörelsen får ny luft under vingarna som en följd av miljösatsningen. Arenans
ingrepp i Hammarbybacken kompenseras därför med utökade parkytor i Sjöstaden. Speciell
uppmärksamhet riktas mot bevarande av ekskogen på Sickla Udde. Ett påstått fynd av en
läderbagge leder bl a till att detaljplanen för Sickla Udde revideras så att så gott som alla
ekar sparas. Planen godkänns i mars 1998. Våren 1998 bryts koalitionen mellan socialdemokraterna och miljöpartiet för att kunna påbörja Södra Länkens utbyggnad vilken
utgjort en förutsättning i stadens OS-ansökan. Planeringen och genomförandet av Sjöstadsprojektet har nu hunnit så långt att någon återvändo egentligen inte gives.
Stockholm åker med goda förhoppningar till Lausanne där avgörandet ska ske med övertygelse om att staden har ett högklassigt projekt att tävla med. Besvikelsen blir stor över
stadens fjärdeplacering. I och med att OS-projektet därmed gick upp i rök för stadens del
faller också en stor del av den politiska samsynen kring Sjöstadsprojektet.

Den nya översiktsplanen
En ny stad för 25.000 invånare
Den nya översiktsplanen omfattar en yta om ca 200 ha mellan Skanstull och Danvikstull
på båda sidor om Hammarby Sjö. Inom Södra Hammarbyhamnens industriområde bevaras
ca en tredjedel av ytan för befintliga verksamheter där Birka Energis och Stockholm
Vattens anläggningar utgör tunga delar. Övriga delar nyttjas för nyexploateringar. Helt

utbyggt planeras området rymma ca 7-8.000 nya lägenheter och ca 400.000 kvm verksamhetsyta. Detta innebär en samlad natt och dagbefolkning om ca 25.000 invånare eller
motsvarande en stad som Västervik. Hela projektet beräknas vara genomfört kring år 2012.
Under senare delen av 1990-talet och början på 2000-talet svarar projektet för nästan
hälften av stadens bostadsbyggande. Projektet beräknas totalt kosta ca 20 miljarder varav
stadens kostnader uppgår till ca 4.
Stadsstruktur
Översiktsplanen bygger vidare på innerstadens täta stadsstruktur. Höga genomförandekostnader, det centrala vattenläget och en stor efterfrågan motiverar ett lika högt markutnyttjande som i den centrala staden. Den traditionella stadens strukturella uppbyggnad
med väl formade offentliga rum, gator och kvarter i ett och samma plan vidareutvecklas.
Likaså eftersträvas den centrala stadens blandade verksamhetsinnehåll.
I mitten som stadens samlande nerv eller ryggrad; den centrala genomgående esplanaden
37,5 m bred. Hit samlas rörelsen och stadens liv, gång- och cykeltrafik, spårvagn, buss
och biltrafik på nya jämlika villkor. Hit förläggs service och verksamheter. Här byggs de
nya mångfunktionella byggnaderna. Esplanaden tangerar på klassiskt Stockholmsmanér
berg och stränder och dess fonder utgörs av parker, åsar eller förkastningsbranter. Längs
esplanaden byggs också en serie nya offentliga stadsrum med olika funktion och karaktär.
Vid Danvikstull den nya entréplatsen, vid Lugnetviken det öppna strandtorget - kornischen,
vid Sickla Kaj utomhusgallerian och vid Luma den halvcirkulära stadsparken.
I stadens centrum, dess blå öga; Hammarby Sjö. Kring dess stränder skapas parker, stråk
och kajer av olika karaktär. Storskaliga längs Hammarbyleden, intima och småskaliga
längs Sickla Kanal. Månghundraåriga ekar i Sickla Park och ljudet av rinnande vatten i
Sjöstadsparterren borgar för stadsdelens gröna kvalitéer. Gårdar, parker och stränder
kopplas till ett samverkande system som luckrar upp och strukturerar staden. En rumslig
hierarki av privata och offentliga stadsrum.
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Översiktsplan april 2002

På var sida om esplanadsystemet anläggs en rutnätsformad kvartersstruktur med för
Stockholm typiska mått; 18 meters gaturum och kvarter kring 70x100 m. Parkering längs
gator samt i små garage under varje kvarter. Här förenar planen en traditionell sluten
innerstadsstruktur med öppnare modernistiska planformer. Projektet är modernistiskt i den
mening att öppenhet, utsikt, ljushet, vatten och grönska är kvalitéer som också ska prägla
den nya miljön. Det tar sig uttryck i ”halvöppna kvarter”, i att vissa länkar i gatnätet är
”gröna” och i nya småskaliga kvarters- och hustyper ofta med ekologiska förtecken. Så
samverkar ett intensivare stadsliv längs esplanader och stränder med intimare bostadsmiljöer.
Speciell är också stadsdelens planform. Mellan Lugnet och Henriksdalshamnens omgivande ovala berg formar sig en mjuk och bågformad stadsstruktur, ett Söders Djurgården. I Södra Hammarbyhamnen ger de rombiskt formade stadsrummen platsen sin
speciella karaktär.
Så söker planen ge uttryck för en modern demokratisk rumsuppfattning, annorlunda
1800-talsstadens slutenhet, annorlunda modernismens ”gränslösa” rum, annorlunda
dekonstruktion och annorlunda minimalismens generella rutnät. Istället ett försök att
utveckla ett mer flytande, romantiskt och föränderligt rum, parken och esplanadens flöde
snarare än torget eller motorvägen. Med trygg förankring i den mycket speciella arkipelagstadens rumsliga tradition.
Nya tillägg
Tre nya programmatiska tillägg påverkar också planens utformning. Miljösatsningen
värnar områdets befintliga gröna kvalitéer som tillvaratas till höga kostnader. Nya dagvattenlösningar innebär att osynliga ledningssystem ersätts av synliga dagvattenkanaler.
”Hammarbymodellen” innebär uppförande av helt nya ”kretsloppsbyggnader” som får en
påkostad och symbolfylld betydelse. Även de vanliga bostadshusens uttryck präglas till
del av satsningen, solfångare och solceller tar sitt anspråk i stadssilhuetten. Nya fönstertyper möjliggör för första gången en kombination av energisparande och stora glasytor.
Ett lokalt bilpoolsystem minskar områdets behov av parkeringsplatser.
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En speciell tillgänglighetssatsning görs för att öka möjligheten till ett boende för alla.
Satsningen påverkar kvarters- och byggnadsutformningen. Men skapar också nya
utmaningar och svårigheter i avvägningen mellan olika gruppers motstående intressen.
Under den nuvarande mandatperioden har också det politiska intresset i ökad grad
fokuserats till frågan om stadsmässighet. Mångfald, urbanitet och stadsliv är målet. En
högre exploatering, mer gator och mindre park och slutnare kvarter med krav på verksamheter i byggnadernas bottenvåningar utgör några av medlen. Detaljplanen för Hammarby
Gård uttrycker kanske tydligast denna ambition.

Detaljplanearbetet
Planprocessen
Det är i detta planskede som byggherrar och arkitekter för de olika kvarteren utses, det är
nu som det politiska och publika intresset växer, det är nu som de översiktliga målen och
idéerna ska konkretiseras, det är nu som ekonomi, tidplaner och genomförande blir reell
materia. Stockholms stad har en lång tradition av att kraftfullt styra denna process med
planmonopol, markinnehav och egen planerings- och genomförandekompetens som
grund. Samtidigt växlar processens inriktning och fokus. Som en extrem upprättar staden
färdiga detaljplaner innan byggherrar utses, som en annan upprättas detaljplaner i efterhand till av byggherren upprättade byggnadsprojekt. Som en ytterlighet projekterar och
bygger staden sina egna anläggningar, som en annan utgör staden enbart beställare.
Samhällets politiska avvägningar har kopplingar även till dessa processer.
För Sjöstadsprojektet innebar OS-satsningen även uppbyggandet av en egen projektoch genomförandeorganisation för att effektivisera och politiskt säkerställa projektet.
Organisationen fortlever nu under gatu- och fastighetskontorets hägn och har bl a ett eget
projektkontor i f d Lumaanläggningen.

Planprocessen som leds av stadsbyggnadskontoret, kännetecknas av att byggherrarna
utses direkt när detaljplanearbetet påbörjas. Byggherrarna har höga ambitioner i arkitektvalet och många av landets skickligaste arkitekter deltar. Byggnadsprojekten utvecklas
under ca två års tid gemensamt och inleds ofta med s k parallella arkitektuppdrag.
Byggherrarna ges därmed en stor möjlighet att påverka detaljplanens utformning samtidigt som staden säkerställer utformningen av såväl helheten som de enskilda byggnaderna. En öppen och kreativ process gagnar slutresultatet samtidigt som de skickligaste
arkitekterna höjer den gemensamma ”ribban”.
Även i genomförandeprocessen samverkar gatu- och fastighetskontoret och de olika
byggherrarna. Staden svarar för markupplåtelser, evakueringar, marksanering, byggande
av gator, parker och ledningar och tidplanering. Byggherrarna för utbyggnaden av de
olika fastigheterna. För att detta gigantiska pussel ska fungera krävs en av staden kraftfullt ledd projekt- och genomförandeorganisation med egna ekonomiska muskler. Om
denna plan- och genomförandeprocess råder det politisk samsyn därför att den uppenbarligen fungerar och producerar ett tillfredställande resultat.
Tre nya detaljplaner i Norra Hammarbyhamnen
Med den första översiktsplanen från 1991 som grund upprättas under åren 1992-1996 tre
nya detaljplaner för kvarteren Mjärden, Mandeln och Barnängen för ca 1.400 nya lägenheter och kontor. Kvarteren ligger längs kajen på var sida om HSB:s slutna kvartersbebyggelse från början av 1980-talet. Nu flyttas bebyggelsen närmare kajkanten och nu
utvecklas det mot vattnet och solen halvöppna kvarteret med en U-form. I U-ets öppna del
längs kajfronten ställs ett eller två fristående punkthus. Förebilder finns både längs Norr
Mälarstrand och i Berlin. Kajens utformning bestäms bl a av kravet på en omfattande
järnvägstrafik till Vikingterminalen, en trafik som hittills inte kommit till stånd. Istället
har kajstråket utbildats till en del av Södermalms mer attraktiva promenadstråk som
kopplats samman i väster med stråket längs Årstaviken.

Norra Hammarbyhamnen. Lennart
Ericsson Fastigheter AB. Brunnberg
och Forshed arkitektkontor genom
Sören Eriksson.
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Norra Hammarbyhamnen maj 2002

Bebyggelsen har gestaltats som en klassisk stadsfront mot vattnet med arkader, påkostade
fasader och vita paviljonger/etagelägenheter högst upp. Men även flertalet andra lägenheter har vattenutblickar genom den öppna kvartersformen. En tydlig skillnad finns mellan
kvarteret Mjärdens enklare bebyggelse projekterad under 1990-talets inledande fastighetskris och senare etappers mer påkostade och varierade utförande. Projektens släktskap
med en Stockholmsk 30-tals modernism är påtaglig. Plan- och hustypsmönstret är måhända
alltför likformigt för att tåla upprepningen längs den långa kajen. Detaljplanen för Barnängen innebär att en äldre industribebyggelse både rustas upp för bevarande och rivs för
uppförande av nya bostäder. Den småskaliga utformningen betingas av en kulturhistorisk
anpassning till den angränsande 1700-tals anläggningen.
2000 nya lägenheter på Sickla Udde, Sickla Kaj och Luma
Utställningen BoStad02 omfattar de tre detaljplaneområdena Sickla Udde, Sickla Kaj och
Luma, huvuddelen av den tilltänkta OS-byn. Direkt efter upprättandet av den slutliga
översiktsplanen 1996 påbörjas detaljplaneläggningen av Sickla Udde. Detta område ägs
av Stockholm-Saltsjön AB men förvärvas nu av staden tillsammans med JM, Skanska
och HSB. Staden markanvisar sina kvarter till Svenska Bostäder och Familjebostäder för
uppförande av hyresrätter. De övriga bolagen bygger bostadsrätter. I och med att denna
detaljplan utgör den första för den nybildade projektorganisationen, för OS-satsningen
och för det egentliga Sjöstadsprojektet så finns ett stort antal nya principfrågor att lösa.
Exploateringsgraden är densamma som i tidigare etapper men mindre kvarter med en
lägre och tätare bebyggelse utvecklas. Den halvöppna kvartersmodellen vidareutvecklas
och kombineras med friliggande ”stadsvillor” längs strandlinjen. Bebyggelsen ges en
kulört fyravåningsbas på vilken ytterligare 1-2 vita indragna takvåningar uppförs. Saxade
fasader, stora balkonger, terrasser och fönsterytor nyttjar utblickar mot såväl Sickla Park
som vattenytor. Längs esplanaderna uppförs slätare stadsmässiga byggnader med verksamhetslokaler, temporära ”bokaler” och ”radhus” i bottenvåningar.
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HSB:s bebyggelse längs Lugnets
Allé, Sickla Udde. Modern Line
arkitektkontor genom Bengt Rydén

Veckade fasader ger utblickar.
Sickla Udde. JM. Nyréns arkitektkontor genom Johan Nyrén

Speciellt HSB:s bebyggelse ges en nyskapande arkitektonisk form medan JM vidareutvecklar en klassisk Stockholmsmodernism. Små underjordiska parkeringsanläggningar
byggs i varje kvarter som kompletteras med gatuparkering och gemensam bilpool.

1998 antas detaljplanen och den omfattande utbyggnaden påbörjas. De första husen
börjar flyttas in i hösten 2000 och sista inflyttning beräknas ske år 2003. Totalt inrymmer
planen ca 1.200 lägenheter.

Utöver bostäder inrymmer denna första detaljplan även en av stadsdelens två planerade
skolor. Som vanligt i stadens planering bantas det ursprungliga programmet under planarbetets gång. I detta fall även efter planens antagande. Osäkerhet om befolkningssammansättning, barnantal och nya politiska signaler om ett privat huvudmannaskap
senarelägger och minskar successivt anläggningen. Medan den faktiska utvecklingen drar åt
ett annat håll.

Våren 1999 lägger stadsbyggnadskontoret fram detaljplaneförslaget för Sickla Kaj som
även detta omfattar ca 1000 nya lägenheter. OS-projektet har gått i stå och staden har
fått en ny borgerlig majoritet. Planens genomförande förutsätter evakueringar till höga
kostnader. För detta delområde försäljs nu stadens mark för uppförande av i huvudsak
bostadsrätter.

En ny gatustandard utvecklas och esplanadens principsektion fastläggs. Nya belysningsstolpar och armaturer utvecklas. För utformningen av tre nya broar genomförs en
internationell arkitekttävling. Förstaprisförslagen genomförs för Allé- och Apatébroarna.
Kring utformningen och bevarandet av Sickla Park står striden het. I potten finns ca 150
ekar och en värdefull flora och fauna. Den tidigare markägaren som får betalt i relation
till hur mycket ny bebyggelse som detaljplanen kommer att medge, vill att en större del
av parken bebyggs. Miljörörelsen ser frågan som en första test på om staden menar allvar
med miljösatsningen eller om denna bara utgör retorik. Spår efter hotade läderbaggsarter
tillför detaljplanearbetet nya intressanta dimensioner. Efter planförslagets remissbehandling revideras detta så att alla ekar utom 9 sparas. Såväl planen som parken vinner på
denna revidering om den än sker till priset av höga kostnader. I samband med planarbetet
utvecklas också det nya miljöprogrammet med sin kretsloppsmodell. Denna påverkar
vatten och avlopp-, avfall- och energilösningarna såväl som materialval och byggnadsutformning. Mycket stora insatser görs även för sanering av marken innan byggandet kan
påbörjas. Sanering kontra bevarande av strandvegetation, bevarande av björkar kontra
pollenallergi, sopsortering och strandbryggor kontra tillgänglighet, en mängd nya konflikter
och utmaningar uppstår av den samtidiga miljö- och tillgänglighetssatsningen.

Planen utformas med ett inre parkstråk parallellt med Sickla Kanal. Stråket, Sjöstadsparterren, inrymmer en ny dagvattenkanal som även får vatten från Sickla Sluss. Längs
esplanadsystemet och lokalgator redovisas en högre traditionell lamellhusbebyggelse.
Kvarteren har öppningar dels mot det inre parkstråket och Sickla Kanal, dels mot södersolen och Hammarby Allé. Vid korsningspunkten mellan Lugnet och Hammarby Allé
skapas en ny typ av centrumpunkt genom att esplanaden här utformas som en övertäckt
men öppen galleria. Längs Sickla Kanals kajstråk redovisas en serie nya hustyper med
smala gränder och öppna eller överbyggda entrégårdar för att öka planens rumsliga variation.
Förebilder utgör bl a Söder Torns lågbyggnader vid Medborgarplatsen.
När planen presenteras för stadsbyggnadsnämnden blir det stopp. Planen motsvarar inte
den nya nämndens vision om stadsmässighet, urbanitet och stadsliv. Bebyggelsen längs
Hammarby Allé arbetas om så att tidigare öppna ljusslitsar ersätts av slutna glas- och
balkongpartier samtidigt som byggnadernas översta våningar byggs samman. Härigenom
erhålls slutna fasader samtidigt som ”urbana fönster” fortfarande släpper in ljus till bakomliggande gårdar. Planbestämmelser införs som tvingar fram verksamhetslokaler i gatuplanet längs esplanader. Även längs kajplanet tillkommer mindre friliggande verksamhetslokaler efter förebild från H 99 i Helsingborg. Namnsättningar revideras; gränder ersätts
av gator. Förändringarna berikar planens komplexitet utan att tidigare kvalitéer väsentligt
försämras. Den slutliga planen vinner laga kraft till sommaren 2000.

De nya kvarteren längs Sickla
Kaj. NCC. Nyréns arkitektkontor genom Johan Nyrén
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Södra Länken dras fram vid
Hammarby Sjöstad
HSB:s bebyggelse vid
Allébron. Erséus, Fränning och
Sjögren arkitektkontor genom
Peter Erséus

Till BoStad02 området hör även Lumaområdet. En särskild detaljplan upprättas för att
skydda anläggningens kulturhistoriska värde, för att medge vissa rivningar, nya tillbyggnader samt för att nyskapa en omgivande stadspark. Den funktionalistiska pionjäranläggningen ritad av KF arkitekten Arthur von Schmalensee och Eskil Sundahl friläggs från
vissa senare tillbyggnader, den ursprungliga parkanläggningen restaureras och byggs ut
och markparkeringsytor ersätts av ett nytt stort garage under den nya parken. Anläggningen och parken famnas av ett stort U-format stadsrum som öppnas mot Hammarby
Sjö, en grön ”vik” som pendang till Lugnetvikens blå.
För utformningen av den nya parken genomförs parallella arkitektuppdrag. Ett förslag av
Pia Krensler, Tema arkitekter, bearbetas till genomförande. En södervänd amfiteater,
mjuka vågformer och ett leklandskap mellan gräsklädda kullar, ställd mot raka linjer som
strålar ut från den nya spårvägshållplatsen bildar temat. Längs stranden friläggs åter
”Aborrberget” som del i en ny strandpark. Här skapas också en permanent uppställningsplats för Hammarbyhamnens sista bevarade hamnkran.
Planer för Södra Länken, Tvärbanan och nya broar
För utbyggnaden av Sjöstadens infrastruktur har hittills två detaljplaner upprättats. Den
ena - Sickla Sluss för utbyggnaden av Södra Länken, har kantats av ständiga politiska
konfrontationer, den andra - Mårtensdal, för utbyggnaden av tvärspårvägen av politisk
koncensus. Den första planen tog sex år att upprätta, den andra ett år. Även som planeringsprojekt har båda projekten rymt stora utmaningar. I det första fallet att stadsmiljöanpassa
en ny motorväg, i det andra en ny snabbspårväg.

Plan över Lumaområdet.

Nacka/Värmdösektorn har en av rikets snabbast växande befolkningar. Från 1990 till
2030 beräknas befolkningen öka från ca 90.000 till 150.000 invånare. Huvuddelen av

befolkningen arbetar i Stockholm vilket genererar ett ständigt ökande trafikarbete. Sektorns
trafiksystem är uppbyggt som en tratt där all trafik samlas i pipen, just vid gränsen till
Hammarby Sjöstad. Idag går huvuddelen av trafiken mot Slussen via Stadsgården.
Sektorns utspridda bebyggelsestruktur genererar successivt mer biltrafik än kollektivtrafik.
Framgent planeras huvuddelen av vägtrafiken ledas till Ringen; d v s Södra Länken och
Österleden. Dagens Södra Länk utgörs av Hammarby Fabriksväg och Huddingevägen/
Årstalänken där ca 30.000 fd/dygn leds rätt igenom befintliga bostadsområden. År 2030
beräknas trafiken ökat till ca 70.000 fd/dygn. När och om Österleden byggs ökar trafiken
ytterligare. Södra länken byggs nu för att i ett lokalt perspektiv klara denna trafikökning
på ett miljö- och stadsbyggnadsmässigt acceptabelt sätt. Ett fem km långt tunnelsystem
förbinder Värmdöleden, Nynäsvägen och Huddingevägen med Essingeleden.
Ur stadsmiljösynpunkt utgör denna lösning ett lika dramatiskt systemskifte som när den
spårbundna kollektivtrafiken för 100 år sedan tog steget under jord i form av tunnelbanor.
För första gången i världen byggs nu ett helt motorvägssystem med trafikplatser under
jord. Vägtunnlar har funnits länge men inte trafikplatser. Gigantiska bergssalar skapar en
ny typ av enkelriktade offentliga stadsrum. Mycket stora ansträngningar görs för att skapa
ett både säkert och attraktivt trafiksystem. Nya trafikledningssystem, säkerhetssystem,
ventilationskrav mm kombineras med en arkitektoniskt och materialmässigt högklassig
utformning.
Flera skäl gör att trafikleden når markytan vid passagen genom Sjöstaden. För att även
här klara störningarna förläggs leden i nersänkta tråg som trädplanteras och omgärdas av
naturstensbeklädda murar. Vid passagen över Sickla Kanal innebär tråget att även kanalen
måste sänkas. Av detta skäl byggs en ny sluss, nya slussdammar och ledverk. Två nya
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broar med väggar av glas ger även vägtrafikanterna en glimt av den intressanta närmiljön. För passager över trafikleden byggs på var sida om kanalen nya ”ekodukter” d v s
15 - 40 m breda trädplanterade gångbroar. Trafikledens anslutande tunnelmynningar
kommer att krönas av två ”avglastorn” d v s ventilationsskorstenar med glasväggar.
Totalt kostar Södra Länken närmare 6 miljarder att bygga. Väsentligen står staten för
kostnaderna. Utbyggnaden sker mellan åren 1999-2004. Sommaren 2002 är bergtunnlarna
utsprängda och inredningsarbete pågår. Den öppna passagen genom Sjöstaden är i stort
sett färdigbyggd. Under hösten öppnas den nya slussen och ekodukterna blir möjliga att
utnyttja.

Underjordisk trafikplats,
Södra Länken.

Tunnelmynning vid
Hammarbybacken.

Tvärbanans första utbyggnadsetapp mellan Gullmarsplan och Liljeholmen öppnas för trafik
år 2000. Stockholm har då fått sin första nya spårväg på 70 år. Stadsbyggandet i form av
nya förorter på pärlband längs tunnelbanelinjer har ersatts av förnyelseprojekt i gamla
hamn- och industriområden vid stenstadens krans. Det hästskoformade spårvägssystemet
bildar stommen i de nya stadsdelarnas spårbundna kollektivtrafiksystem. Den första
etappen byggs till stor del genom befintliga stadsdelar. I mycket på likartat sätt som äldre
förortsbanor, på egen inhägnad banvall, med planskilda korsningar och strömförsörjningssystem som utformningsmässigt hämtas från järnvägen. Men vagnarna är nya, handikappanpassade och breda om än inte lika eleganta som de nya tunnelbanevagnarna.
För utformningen av sträckningen genom Sjöstaden sker en ytterligare stadsmässig
anpassning. Förebilder finns i Grenoble, Paris och Strasbourg. Städer där moderna spårvägssatsningar blivit stora succéer. Spårvägen förläggs i stadsdelens centrala esplanad.
I plan med övriga trafikslag men på en av trädalléer avgränsad banvall. Från början
planerad att täckas av gräs, en grön ”flod”, men därefter hårdgjord för att även inrymma
möjlighet till busstrafik. Antalet planerade hållplatser ökar från tre till fem för att förbättra
tillgängligheten. Hållplatserna utformas som betydelsefulla stadsrumselement, vid Sickla
Kaj som en öppen ”galleria” i anslutning till den kommersiella centrumanläggningen,
vid Luma Park som en integrerad del av parktorget.

Även för utformningen av spårvägens övriga platsbundna attribut höjs standarden. Spårvägens strömförsörjning sker med enkeltråds kontaktledning, upphängningen samordnas
med stadens belysningsanläggningar. Nya gemensamma stolptyper utvecklas. Signalanläggningar och teknikbyggnader samordnas utformningsmässigt med stadens motsvarande
anläggningar.
Från Sjöstaden upp till Gullmarsplan byggs en 600 m lång spektakulär viadukt i maximalt
tillåten lutning och kurva. Resenären bjuds en hisnande vy över Skanstull och Årstaviken.
Brons undersida utformas med en välvd tvärsektion och dubbla cirkulära pelare. Planläggningen och utbyggnaden av banan sker på ett år kortare tid än planerat beroende på
ett mycket gott samarbete mellan berörda parter och politisk koncensus. Staden står för
en stor del av de extrakostnader som de höjda standardkraven innebär. Totalt kostar
utbyggnaden av denna delsträcka ca 400 Mkr.
Sjöstadsprojektet innehåller härutöver ytterligare två nya mindre broar över Sickla Kanal.
Även för dessa har utformningsambitionerna höjts. Stockholm har en lång och intressant
brobyggnadshistoria där nya tekniklösningar successivt möjliggjort stadens tillväxt. Västerbron och Årstabron utgör exempel på äldre internationellt uppmärksammade konstruktioner. Under modernare tider har mer anonyma betongkonstruktioner präglat utformningen. Nu har ett förnyat intresse riktats mot utformningen av broar både ur ett konstruktivt
och estetiskt perspektiv. Sjöstadens båda nya broar är resultatet av en internationell inbjuden
arkitekttävling där förstaprisförslagen genomförts.
Allébron utgör esplanadens sträckning över kanalen. Bron består av tre parallella brobanor
för spår- och gatutrafik med mellanliggande ljusslitsar. Bron är byggd i stål som en vinge
med tunna ytterkanter för att uppnå en eftersträvad lätthet och ritad av Henrik Rundquist
tillsammans med danska KHR. En intrikat ljussättning via reflektorer ger Sjöstaden en
lysande upplevelse även nattetid.
Tvärbanans hållplats Sickla Kaj.
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Sicklauddsbron. Arkitekter
Erik Andersson, Magnus Ståhl
och Jelena Mijanovic

Apatébron, Sickla Uddsbron medger en genare gång- och cykelförbindelse över kanalen
vid Sickla Uddes spets. Bron är utformad som en asymetrisk pilbåge eller harpa och
utförd i rostfritt stål. Den är fast förankrad på Sickla Kajsidan och sträcker ut en lätt
tunga till Sickla Uddes anslutande träbryggor. Main Design heter den unga arkitektgrupp
som står för utformningen.

Allébron. Arkitekt KHR och
Henrik Rundqvist

Tävlingen omfattade även en ny öppningsbar gångbroförbindelse över Hammarbyleden
mellan Lumaudden och Vintertullsparken. Ett spektakulärt förslag ritat av den engelske
arkitekten Chris Wilkingson vann. En öppningsbar båge med bakåtlutande pyloner som
motvikter. Där man går på själva brobågen. Kompletterad med en överliggande brobana
som nås via hissar. Förslaget har dock inte förts vidare på grund av sjöfartstekniska
komplikationer och på grund av politiska invändningar. Tillsvidare trafikerar istället en
färja förbindelsen.
Planer för kommande etapper
Hittills har stadsbyggnadskontoret upprättat elva detaljplaner för Sjöstadens utbyggnad.
Planarbete pågår för ytterligare fem delområden. Ytterligare nio detaljplaner beräknas
behöva upprättas innan hela stadsutbyggnaden är avslutad kring år 2012.
Längs Sickla Kanals inre del har upprättats ett planförslag för Sickla Kanal där en grupp
av fem mindre privata Stockholmsbyggmästare uppför 260 nya lägenheter. Projekten
kännetecknas av småskalighet och en jämförelsevis stor inbördes arkitektonisk variation.
Här uppför privata fastighetsägare även nya hyresrätter.
Längs Södra Länken söder om Sickla Kanal pågår planarbete för Sjöstadsporten. Här låg
under OS-projektets dagar den planerade uppvärmningsarenan som därefter ersatts med
planer för nya kontorsarbetsplatser och bostäder. Tanken på att även framgent kunna
uppföra en för staden intressant publik anläggning i Hammarbybackens västsluttning
lever kvar. Som ”grindstolpar” planeras nu två höga byggnader uppföras vid Hammarby

Folkhem. Sickla Kanal.
Jan Fidjeland arkitektkontor

Allés slut. Principiella studier görs som underlag kring frågan om höga hus i Sjöstaden.
Sammanfattningsvis föreslås att samma grundprinciper som gäller för uppförande av
höga hus i innerstaden även tillämpas här. Få till antalet, som delar av större stadsbyggnadsmotiv. Inte vid Sjöstadens vattennära lågland utan på eller längs bakomliggande höjdpartier.
På grund av att efterfrågan på nya kontorsytor ännu är svag blir projektets inslag av
bostäder successivt allt större. Nya problem som kräver speciella lösningar utgör transporter av farligt gods på Södra Länken. Denna problematik är också akut i planförslaget
för Sickla Park där i en första etapp 250 bostäder planeras uppföras längs Hammarby
Fabriksväg.
I Södra Hammarbyhamnens inre delar pågår planläggningen för Kölnan inrymmande ca
400 nya bostäder, studentbostäder och skola. Längre västerut längs Hammarbyleden
pågår slutligen planläggningen för Hammarby Gård. Detta delområde planeras inrymma
ca 1000 nya lägenheter, nya kontor och verksamheter. Planen är Sjöstadens hittills mest
urbana. En högre exploatering, mer slutna kvarter och gator på kvarterens alla fyra sidor
uttrycker en klassisk stadsmässighet. Nya värden skapas med ett inre elipsformat diagonalställt parkrum kantat av nya hustyper s k ”townhouses”. Nya kvalitéer skapas också genom
en ny vattenanläggning, en ”docka” som ansluts till Hammarbyleden. Planförslaget är
ursprungligen ett resultat av genomförda parallella uppdrag där ett förslag av Michelsen/
Tengbom arkitekter premierades. Nya svårigheter utgör det intilliggande Hammarbyverkets ökande krav på skyddsavstånd till bostäder.

Plan, Hammarby gård
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Arkitektur och kvalitetsprogram för gestaltning

och elnätstationer. Ofta blir investeringskostnaderna högre men bättre material och högre
kvalitet ger lägre driftskostnader.

Kvalitetsprogram, en ny samverkanform
Arkitekturen på Stockholms malmar som tillkom för 100 år sedan speglar tidsandan och
produktionsprocessen. Detaljplanerna var relativt flexibla avseende byggnadernas innehåll.
Lokala byggnadsordningar reglerade däremot i detalj byggnadernas yttre utformning.
Fasadmaterial, entré- och sockelutformning, fönstertyper, trapphusplaceringar, takvinklar
mm. Tillsammans med den småskaliga produktionsprocessen där totalt cirka 10-15 olika
byggmästare byggde bostadshus inom samma kvarter, gestaltades ett både samordnat och
varierat slutresultat.

Sjöstadens arkitektur
Efter 1980-talets postmodernism har den arkitektoniska utvecklingen varit försiktig
i Stockholm. En utländsk teoretisk dekonstruktivism eller minimalism har inte fått fäste
i 1990-talets Stockholmsprojekt. Fastighetskris och en alltför låg produktion till höga
kostnader har snarare stimulerat försiktighet än experiment. S:t Eriksområdet och Sjöstadens första utbyggnadsetapper har tydliga kopplingar till en uppskattad Stockholmsarkitektur från 1920- respektive 30-tal.

Dagens produktionsprocess är helt annorlunda med färre inblandade där ofta en byggherre
uppför ett helt kvarter. Likaså saknas en arkitektonisk koncensus och en lika enhetlig
produktionsprocess som förr. Storskalighet i den strukturella planeringen parad med en
icke samordnad variation i utformningen av byggnadselementen borgar inte för ett tillräckligt gott slutresultat. Inom Södra Stationsområdet förekommer t.ex. 50 olika fönstertyper
jämfört med stenstadens 5.

I Sjöstadens senare etapper drivs dock utvecklingen vidare. Några av de arkitekter som
medverkat i denna utveckling beskriver förutsättningarna och resultatet i speciella kapitel.
Stadsplanen och vattenläget ger förutsättning för en utveckling av delvis nya hustyper.
Krav på stadsmässighet, kretsloppsanpassning och tillgänglighet ökar även den arkitektoniska komplexiteten. Möjligheten att åstadkomma stora glasytor utan energiförluster är
ny. Tillsammans med högre rumshöjder, stora balkonger och terrasser skapas en lätt och
modern arkitektur. Planeringsprocessen stimulerar en god helhet snarare än unika byggnader. Förhoppningsvis utgör projektet ett intressant bidrag till stadens ständigt pågående
arkitektoniska utveckling.

Stadsbyggnadskontoret har därför successivt utvecklat ett nytt planinstrument som
komplement till detaljplanen; ”kvalitetsprogram för gestaltning”. Tanken är enkel, de
olika delområdenas arkitekter, byggherrar och staden utvecklar tillsammans en gemensam
arkitektonisk grammatik för att skapa en lämplig avvägning mellan samordning och
variation. På detta sätt samordnas projekten arkitektoniskt och materialmässigt. Många
estetiska förebilder från stenstaden utvecklas vidare samtidigt som vår tid lägger till nya
lösningar och lager.
Staden svarar för sin del för en motsvarande estetisk och teknisk utveckling av sina
anläggningar. Sjöstadsprojektet innehåller en ny och högre standard för utformning av
gator, broar, parker, murar och så kallad synlig kommunalteknik t.ex. stolpar, belysning

”Danvikslösen” en hoppfull epilog
Sommaren 2002 utgör Sjöstaden stadens största pågående stadsbyggnadsprojekt. Planeringen
och byggandet har nu pågått i 12 år. Trots detta återstår projektets svåraste men också
mest väsentliga del att detaljplanera och genomföra; utbyggnaden av Lugnet, Henriksdalshamnen och Danvikstull. Utan denna exploatering, som volymmässigt utgör cirka en
tredjedel av projektet, kommer projektet inte att bli framgångsrikt. Först när Sjöstaden får
en direktare koppling till innerstaden via Danvikstull och Slussen finns förutsättningar
för en eftersträvad stadsmässighet också avseende innehåll och funktion. Utbyggnaden av

Sickla Udde. Skanska. Brunnberg
och Forshed arkitektkontor genom
Sören Eriksson.
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tvärspårvägen till Slussen, omläggningen av Värmdöleden till en ny tunnel genom
Henriksdalsberget och ett nytt möte med Nacka vid Danvikstull skapar förutsättningarna
för detta.
Våren 2002 har Stockholms, Nackas och SL:s planerare enats om utformningen av dessa
anläggningar. Kostnader och genomförande har klarlagts. Förutsättningar finns för att
fatta en politisk principöverenskommelse om genomförandet av ”Danvikslösen”, nyckeln
till större utbyggnader både i Sjöstaden och i Nacka. Om genomförandebeslut nu fattas
påbörjas detaljplaneläggningen direkt, Tvärbanan kan öppnas till Slussen kring år 2008
och hela Sjöstaden vara helt utbyggd kring år 2012. På tjugo år har då 25.000 nya invånare
fått en möjlighet att leva stora delar av sina liv vid en av stadens både mest centrala och
unika platser.
Planläggningen av Hammarby Sjöstad har skett genom Stadsbyggnadskontoret,
Stockholm stad. Arkitekter Jan Inghe-Hagström, Susanne Bäckström, Stellan Fryxell
och Malin Olsson.

Sickla Udde. HSB. Modern
Line arkitektkontor genom
Bengt Rydén.

Flygfoto över Stockholms stad
med Hammarby Sjöstad i förgrunden. Maj 2002.

Exploateringsprocessen
Gunilla Wastesson

Från industriområde till ny stadsdel i innerstaden
Vid planering och genomförande av Hammarby Sjöstad medverkar ett flertal av stadens
förvaltningar. De mest centrala rollerna har gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Gatu- och fastighetskontoret ansvarar för markförvaltning, exploatering,
väghållning och genomförande av detaljplaner. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för planering på översiktsnivå och i detalj. Verksamheten regleras av lagar och förordningar samt
olika policybeslut i staden. Staden har ett uttalat mål att öka bostadsbyggandet och skapa
en god livsmiljö för invånare och besökande. Planering och genomförande av Hammarby
Sjöstad är av central betydelse för staden ur bostadsförsörjningssynpunkt.
Förenklat uttryckt har Hammarby Sjöstad hunnit halvvägs. Programskedet genomfördes
för stadsdelen som helhet och är avslutat. Planskede, genomförandeskede och förvaltningsskede pågår parallellt, eftersom stadsdelen byggs ut i etapper. Programområdet
består av ett 20-tal delprojekt.
Ägoförhållanden
En stor del av exploateringsområdet har sedan länge ägts av staden, vilket är av stor betydelse för både planering och genomförande. Staden har också förvärvat mark i syfte att
underlätta en exploatering. Detta gäller t.ex. stora delar av Sickla Udde som förvärvades
för att kunna säkerställa att den planerade OS-byn skulle kunna färdigställas till 2004.
Det finna andra exempel. Förvärvet av fastigheten Godsvagnen 8 (gamla Osramfabriken)
kunde lösa evakueringsfrågan för några av verksamheterna på Sickla Kaj. Fastigheten har
nu sålts till Medborgarskolan Stockholm. Två industrifastigheter inom kvarteret Proppen
förvärvades och efter avrivning används nu marken tillfälligt för studentbostäder i paviljonger i avvaktan på permanent bebyggelse, som planerats in sent i projektet så att studentbostäderna ska kunna stå i fem år. Markinnehavet ger goda möjligheter för staden att
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påverka planutformning och exploateringsgrad, tidplan, upplåtelseformer, val av byggherrar och krav på den bebyggelse de uppför mm. Genomförandet regleras genom avtal
mellan staden och övriga aktörer i området.

Ekonomi
Utbyggnaden av Hammarby Sjöstad innebär omfattande investeringar. Projektet beräknas
totalt kosta 20 miljarder kronor, varav stadens investeringar uppgår till 4 miljarder.

Markanvisning
En markanvisning är ett beslut i gatu- och fastighetsnämnden varigenom en byggherre
får ensamrätt att förhandla med staden om förvärv eller upplåtelse av tomträtt av ett
visst område. Gatu- och fastighetsnämnden har fattat beslut om en markanvisningspolicy.
I policyn anges vilka krav staden ställer på byggherren och vilka förutsättningar som
gäller för markanvisningen. Kraven på byggherren är ekonomisk stabilitet, långsiktig
förvaltning med hänsyn till vald upplåtelseform, långsiktig kvalitets- och miljöprofil samt
tidigare väl genomförda projekt. En av de viktigaste generella förutsättningarna är den
koppling som finns mellan upplåtelseform och markförvärv. Den innebär att den som
bygger hyresrätter erbjuds en tomträttsupplåtelse, medan den som bygger bostadsrätter
ska köpa marken till marknadspris. Tomträttsupplåtelsen innebär en kraftig subvention
och är till för att möjliggöra byggande av hyresrätter.

Att omvandla ett fungerande hamn- och industriområde innebär omfattande investeringar
för att få marken byggklar. Om det finns pågående verksamheter måste dessa evakueras
och bebyggelsen rivas. Pågående och tidigare verksamheter innebär ofta att det finns
markföroreningar som måste tas omhand. Värdet av pågående markanvändning raderas
ut, vilket innebär en utgift i kalkylen. Allt detta gör att exploateringskalkylen belastas
hårt redan innan spaden satts i backen. Ett negativt resultat i exploateringskalkylen kan
motiveras med hänsyn till de fördelar i andra hänseenden som bostadsbyggandet innebär
för staden.

Markanvisningspolicyn är skriven så att den ska ”hålla” för majoritetsskiften i Stadshuset.
I praktiken påverkas markanvisningarna mycket av vilken majoritet det är. Detta kan
exemplifieras av markanvisningarna på Sickla Udde, Sickla Kaj och Sickla Kanal. Under
den ”rödgröna” majoriteten fattades beslut om markanvisningar inom området under
1997. Fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter var cirka 50-50, hänsyn tagen till
den privatägda marken på Sickla Udde. All stadens mark skulle upplåtas med tomträtt.
För den som bygger bostadsrätter infördes dock regeln att då ska marken förvärvas till
marknadspris. Resultatet har blivit att andelen hyresrätter sänkts betydligt. Gällande
målsättning är att andelen hyresrätter i området som helhet är 30%.

Evakuering
För att kunna genomföra omdaningen från industri- och hamnområde till en stadsdel med
både bostäder och verksamheter har många företag varit tvungna att evakueras och flytta
till nya markområden och lokaler. Företagen, som företrädesvis har varit grossistföretag,
småskalig verkstadsindustri och olika serviceföretag, har bedrivit sin verksamhet i både
ägda och förhyrda lokaler.
All nödvändig evakuering har till dags dato genomförts inom samtliga detaljplaneområden utom Hammarby Gård, Mårtensdal och Henriksdalshamnen. En ambition har
varit att i görligaste mån träffa frivilliga uppgörelser om evakuering. Flertalet av de ca 70
överenskommelser om evakuering som träffats har inneburit en kombination av ersättningslokaler och ekonomisk ersättning. Staden har lagt ner betydande belopp i samband
med evakueringarna av företagen. Evakueringskostnaden för en fullt genomförd utbyggnad
av Hammarby Sjöstad beräknas till i storleksordningen 600-650 mkr.

48

47

Totalt bedöms ca 180 nyttjanderättshavare/företag med ca 1000 arbetstagare ha berörts av
utbyggnaden av Sjöstaden. Flertalet företag har etablerat sig inom staden medan andra
har hamnat utanför staden i någon grannkommun.
Marksanering
Att exploatera mark som redan varit ianspråktagen för någon form av exploatering, t.ex.
industri, innebär att det finns risk för att tidigare verksamheter medfört att marken
förorenats av ämnen som inte kan tillåtas i annat än mycket låga halter när marken ska
användas för bostäder eller parker. Exploateringen måste därför föregås av en inventering
av tidigare verksamheter, riskbedömning med utgångspunkt från inventeringen och, om
det visar sig behövas, åtgärder för att eliminera risker för hälsa och miljö p g a föroreningar i marken. Marksanering har varit, är och kommer att bli aktuell i olika omfattning
inom samtliga planområden i Hammarby Sjöstad.

Marksanering på Sickla Udde.
1998.

Det första planområdet, Sickla Udde, visade sig vara i behov av omfattande sanering.
Området hade sedan 1930-talet karaktäriserats av okontrollerad, småskalig industriverksamhet. Verksamheterna var av vitt skilda slag, t.ex. bilverkstäder, lackeringsverkstäder,
smide och metallbehandling, asfaltverk och upplag. Tillsynsmyndigheten har inte kunnat
styra verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Risken för höga halter föroreningar i
omfattande mängder var därför uppenbar. P g a områdets karaktär fanns ingen möjlighet
att få verksamhetsutövarna att ta ansvar för en sanering. Saneringen måste därför genomföras av markägaren, d v s staden respektive Sickla Sjöstad AB (ett bolag ägt av JM, HSB
och Skanska). Kostnaderna för marksaneringen uppgick till ca 130 miljoner kronor.
Byggande av gator och parker
Gatu- och fastighetsnämnden ansvarar för genomförande av detaljplaner. Detta innebär
dels att genom avtal med respektive byggherre reglera genomförandet inom kvartersmark, dels svara för utbyggnaden av allmänna platser. Ledningsägarna ansvarar för
utbyggnad av värme, el, VA etc i samarbete med staden.

Att bygga en helt ny stadsdel innebär samarbete med en stor mängd aktörer, vilket ställer
stora krav på planeringsförmåga och flexibilitet.
Staden utför inga arbeten i egen regi, utan alla arbeten handlas upp av entreprenörer.
Efter eventuell rivning följer entreprenader för marksanering samt grovplanering för gator
och ledningar, som också omfattar i stort sett alla ledningsarbeten. Dessa arbeten avslutas
med hårdgjorda ytor på gator i form av ett asfaltlager.
Efter denna fas startar vanligtvis de olika byggherrarna sina husbyggnadsarbeten.
Successivt som byggherrarnas hus skjuter i höjden kommer staden tillbaka och slutför
sina arbeten i form av finplanering t.ex. kantstenssättning, plantering av gräs och växter.

50

49

Genomförandeprocessen
Erling Magnusson

Gatu- och Fastighetsnämnden ansvarar för genomförande av detaljplaner. Detta innebär
dels att genom avtal reglera genomförandet inom kvartersmark, dels svara för utbyggnaden
av allmänna platser. Ledningsägarna ansvarar för utbyggnad av spillvatten, el, fjärrvärme
etc men detta sker efter samordning som leds av staden och i samarbete med staden.
Utbyggnaden inom kvartersmark regleras genom exploateringsavtal mellan staden och
respektive byggherre. Utbyggnaden av allmänna platser, t.ex. gator parker och broar sker
däremot av en separat del av Hammarby Sjöstadsorganisationen, genomförandeprojektet,
som geografiskt är förlagd inom arbetsområdet, på projektkontoret på Luma. Genomförandeprojekt övertar ansvaret för hela delprojektet i samband med genomförandebeslutet som fattas i Gatu- och Fastighetsnämnden.

Projektering
Under planeringsprocessen har förprojektering utförts i form av en programhandling.
Dessutom föreligger också ett antal utredningar t.ex. geotekniska eller miljötekniska
utredningar. Genomförandeprojekt handlar upp erforderliga projekteringsresurser och
projekteringsledaren leder sedan den fortsatta projekteringsprocessen. En viktig del är
ledningssamordning mellan de olika ledningsägarna inom projektet som vanligtvis är
8 - 10 st. Ledningsägarna projekterar sina egna anläggningar, varefter allt sammanställs till
ett gemensamt förfrågningshandling eventuellt med en systemhandling som mellanresultat. Efter avslutad entreprenad tas relationshandlingar fram, vilka arkiveras på GFK.
I Hammarby Sjöstad har staden fått möjligheter att pröva nya principer för gatuutformning.
Här finns blandtrafik bestående av spårväg, bil, cykel, gångtrafik i samma plan vilket
i kombination med höga tillgänglighetskrav har medfört nya lösningar. Dimensionerande
hastighet är 30 km/tim.

Staden som Byggare/Organisation:
Genomförandet utförs av en grupp på ca 40 personer. Detta är en ren beställarorganisation
utan egna entreprenadresurser, däremot avsevärda projektledningsresurser. Majoriteten av
personalen är inhyrda bygg- och projektledningskonsulter. För varje detaljplan finns en
projektledare, en projekteringsledare samt en eller flera byggledare beroende på aktivitetsnivån på respektive detaljplan. Dessutom finns gemensamma funktioner för administration,
kontrakt och upphandlingsfrågor mm.

Som ett led i projektets miljöprogram har nya lösningar framtagits för hantering av dagvatten. Principen har varit att avskilja sand och därefter infiltration lokalt eller avledning
till Hammarby Sjö. Exempel på detta är dagvattenmagasin samt val av ”skelettjord” för
infiltration.

Staden tillhandahåller mark och bygger infrastruktur i ett tempo som möjliggör en
produktionstakt av 600-700 färdigställda lägenheter per år.

Projektet lägger stor vikt vid att även de kommunaltekniska anläggningarna t.ex. nätstationer, pumpanläggningar får en arkitektonisk utformning både genom att de integreras
i omgivningen på olika sätt t.ex. i brofästen eller separata teknikutrymmen men även
genom sin utformning och val av ytskikt.

Genomförandeprocessen består av projektering, upphandling samt byggande.

För all utformning av t.ex. murar och kantsten gäller innerstadsstandard. Det innebär
naturstensklädda murar och kantsten av granit.
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Sicklauddsbron mellan Sickla Kaj
och Sickla Udde.

Upphandling
Upphandling är ett strategiskt viktigt område. Under denna process fastläggs förutsättningarna för det fortsatta genomförandet. Genomförandeprojekt lägger stor vikt vid
affärsmässighet och konkurrens under iakttagande av reglerna i LOU, lagen om offentlig
upphandling. Vi har medvetet sökt utforma typer och storlekar på entreprenaderna med
tanke på maximal konkurrens. Detta har givit som resultat att vi idag har ett stort antal
entreprenörer representerade inom vårt projekt, både stora och några mycket små.

Tvärbanans hållplats på
Sickla Kaj

Byggande
Vanligtvis är evakuering av tidigare hyresgäster och rivning av befintliga byggnader de
första aktiviteterna ute på det aktuella delprojektet. Genomförandeprojekt utför inga
arbeten i egen regi, utan alla arbeten handlas upp av entreprenörer. Efter rivning följer
entreprenader för marksanering samt grovplanering för gator och ledningar, som också
omfattar i stort sett alla ledningsarbeten. Dessa arbeten avslutas med hårdgjorda ytor på
gator i form av ett asfaltlager.
Efter denna fas startar vanligtvis de olika byggherrarna sina husbyggnadsarbeten.
Successivt som byggherrarnas hus skjuter i höjden slutför staden sina arbeten i form av
finplanering t.ex. kantstenssättning, plantering av träd, gräs och växter.
Att bygga en helt ny stadsdel innebär samarbete med en stor mängd aktörer, vilket ställer
stora krav på planeringsförmåga och flexibilitet. Projektet har lagt ned stora resurser på
tid- och skedesplanering samt även tagit fram projekthandböcker för att säkra kvaliteten,
inte bara i slutprodukten utan även i de interna processerna.
Genomförandeprojektet utför arbeten för närvarande (2002) till ett värde av 450 - 500
miljoner kronor per år.

Utsikt genom ekskogen

En miljöanpassad stadsdel
Kerstin Blix

En miljöanpassad stadsdel
För att över huvud taget få komma ifråga för att få söka de Olympiska Spelen, måste en
kandidatstad kunna presentera ett kraftfullt miljöprogram i sin ansökan. När staden
bestämde sig för att hos OS-kommittén ansöka om att få genomföra sommarspelen i
Stockholm år 2004, fanns där följaktligen ett genomarbetat miljöprogram som angav vilka
krav man skulle ställa på alla som skulle medverka till att bygga OS-byn. I programmet
slås fast att ”Hammarby Sjöstad skall bli ett föredöme och en inspirationskälla för miljötänkande och ligga i den internationella frontlinjen för en hållbar utveckling i en tät stadsmiljö”. Stockholm fick som bekant inte OS-spelen, men miljöprogrammet fick leva vidare
som måldokument för den nya stadsdelen Hammarby Sjöstad.
Miljöprogrammet innehåller en rad mål av olika karaktär – en del är övergripande och
allmänt hållna, andra är mer preciserade och mätbara. Vissa mål påverkar stadsplanerarnas
arbete, andra påverkar dem som bygger. Några mål är beroende av livsstilar och kan bara
uppfyllas med hjälp av människorna som bor och verkar i området. Måluppfyllelsen är
också beroende av samhällets utveckling i stort – t.ex. för nya energi-, transport och ITlösningar.
God markanvändning
God markanvändning innebär för Hammarby Sjöstad sanering, återanvändning och förvandling av dåligt utnyttjad mark i centralt läge. Att bygga just här och inte långt utanför staden
är i sig en miljösatsning genom att man sparar stora resurser i form av nya vägnät, fjärrvärme och annan infrastruktur som annars skulle behövt byggas ut i betydligt större skala.
En skötselplan för den gamla ekbacken, en ny vasspark med träbryggor vid Sickla Udde,
en lindkantad Allé genom hela området, gröna viadukter över Södra Länken till Nacka-
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reservatet, flera nya gröna stråk och små parker gör Hammarby Sjöstad till en grönskande
stadsdel.
Ambitiös sanering av marken
är ett svårt men nödvändigt arbete för att föroreningarna aldrig skall komma att utgöra
någon risk för de boende. Noggranna markundersökningar och ett ansvarsfullt bortschaktande och en miljömässigt god behandling av massorna är hela tiden ledstjärna för detta
arbete. Avancerad teknik med datoriserad kontroll används för att hålla ordning på
massorna.
Attraktiva och snabba transporter
I Hammarby Sjöstad satsas på attraktiva alternativ till den egna bilen: en praktisk bilpool
i Statoils regi med de bästa parkeringsplatserna närmast porten, spårvagn med planerad
förlängning till Slussen och områdets egen färja Emelie finns att välja mellan. Därtill
kommer vackra promenad- och cykelstråk i och runt området.
Ett särskilt Logistikcenter för att minska byggtrafikens olägenheter – trängsel, buller och
avgaser - har byggts upp gemensamt av staden och byggherrarna. Det innebär inte bara
ordning och reda på material och leveranser till byggarbetsplatserna utan också en kraftig
minskning av antalet transporter i området och därmed en ordentlig miljöförbättring. I Logistikcentret kan byggmaterial lagras under tak för att köras ut lagom till det ska användas.
Ren energi och effektiv energianvändning
Grundförsörjningen till området utgörs av fjärrvärme. Birka Energi levererar värmen från
Hammarbyverket i området och satsar här på förnybara bränslen. Spillvärme ur avloppsvattnet återanvänds. Biogas som produceras i Stockholm Vattens reningsverk används
till spisar i området. Högdalens värmeverk utvinner energi ur det brännbara avfallet
från Hammarby Sjöstad. Solceller, bränsleceller och solfångare finns som fungerande
demonstrationsobjekt i och på flera byggnader. Byggherrarna satsar också i sina hus på

god isolering, energieffektiva fönster, biogasspisar och strömsnåla apparater. I många
lägenheter anpassas ventilationen automatiskt efter hur många som är hemma. I några
lägenheter finns individuell mätning av el, gas och vatten.
Vatten och avlopp – så rent som möjligt
Stockholm är känt för sitt rena dricksvatten, som naturligtvis kommer de boende i
Sjöstaden till del. Avloppshanteringen i Stockholms reningsverk hör också till de mest
effektiva i världen. Ändå satsar Stockholm Vatten på att komma ännu längre i reningsgrad
just i Hammarby Sjöstad och bygger här ett särskilt försöksreningsverk med ett lokalt
avloppsledningsnät - först i mindre skala, för utprovning och utveckling - därefter med
möjlighet till utökad verksamhet för hela Sjöstaden. Tanken är också att den nya tekniken
skall kunna användas i andra områden och exporteras till andra länder. Det är viktigt att
de boende får information om vad som inte skall spolas ner i avloppet.
Avfall och returmaterial – sorterat och återvunnet
Bra miljöval och noggrann sortering av avfall startar i hemmen. Renhållningsförvaltningen tar med hjälp av sina entreprenörer hand om det utsorterade avfallet som går till
återvinning. Tre fraktioner transporteras i mobil sopsug; tidningar, som går tillbaka till
tidningsproducenterna för återvinning, matavfall som går till Sofielundstippen för rötning
till biogas och brännbart avfall som förvandlas till energi i Högdalens värmeverk. För
grovsopor och övrigt sorterat avfall som glas, förpackningar och batterier finns i återvinningsrum i markplanet i alla kvarter.
Sammantaget representerar de tekniska lösningarna i Hammarby Sjöstads ett eget
kretslopp – Hammarbymodellen - där avfall blir till resurser som knyts samman till en
helhet. Fjärrvärmen kommer till största delen från avloppsvattnet och det brännbara
avfallet från området. Matavfallet och avloppsslammet rötas till biogas som används till
bland annat spisar sjöstaden.

Trafikdagvattenmagasin,
pumpstation och elnätstation
– en ny symbolbyggnad för
miljösatsningen. Arkitekt KHR
och Henrik Rundqvist.
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Sunda och miljöanpassade byggmaterial
I husen och i lägenheterna kan man se de olika byggherrarnas egna satsningar på goda
materialval. Trä, glas, sten, kakel, klinker och puts och är de vanligaste materialen. Vissa
material som koppar i tappvattenledningar, PVC-plast och andra plaster med olämpliga
tillsatser är inte tillåtna. På taken ligger särskilt utvald stålplåt eller aluzink med goda
miljöegenskaper.

Låga bullernivåer
Stor vikt läggs vid lösningar som minskar störningar från buller inomhus och utomhus.
Närheten till innerstaden med stora trafikleder för både båtar och bilar gör sig påmind
här. Inom sjöstaden gäller det att främst försöka minska bullret från den lokala biltrafiken,
från spårvagnen och från sopsugssystemet. Därför är det också viktigt med välbyggda
hus som skyddar såväl mot oönskat ljud utifrån som mellan lägenheterna.

Byggarbetsplatsens miljö
För att kunna hålla den höga miljöprofilen gör projektledningen för Hammarby Sjöstadprojektet regelbundna kontroller av byggarbetsplatserna för att inga fuktproblem eller
annat slarv skall kunna slippa igenom. Det som särskilt uppmärksammas under dessa
rutinmässiga besök är fuktskydd, kemikalieanvändning och -hantering, bränslen till
arbetsmaskiner, brand- och explosionsrisk.

Miljötävling för Hammarby Sjöstad
En miljötävling för bästa kvarter utlystes år 2000. Den totala prissumman – från statliga
medel – var 15 miljoner kronor. Vinnarna utsågs av en jury med miljöborgarrådet Alf T
Samuelsson som ordförande och i övrigt ett antal sakkunniga från miljö-, energi- och
byggforskning. Vid en högtidlig ceremoni i Stadshuset delades pengarna ut till de vinnande
bidragen. Första pris gick till NCC kvarteret Holmen, andra pris fick SBC:s kvarter
Kobben och tredjepriset delades av JM (kv. Sundet), Familjebostäder (kv. Lugnvattnet)
och Svenska Bostäder (kv. Viken). Alla projekt är nu i olika stadier av färdigställande.

I februari år 2001 blev Hammarby Sjöstad uppmärksammat i media på grund av Skanskas
problem med en arbetsplats som varken tog hänsyn till projektets, eller Skanskas egna,
miljökrav. Trots tidiga påpekanden från projektledningen fick det bristfälliga bygget
fortsätta. Så småningom ledde stadens krav till att bygget kunde stoppas och lägenhetsköparna informerades om de höga fukthalterna, som då redan lett till mögelpåväxt i
väggarna. Skanska valde en öppen attityd och startade genast – med ny projekt- och
byggledning – en omfattande ombyggnad av huset.
Efter detta allvarliga tillbud är ordningen på byggarbetsplatserna i Hammarby Sjöstad
numera betydligt bättre, särskilt vad gäller fuktskydd. De återkommande kontrollerna
behövs fortfarande, men påpekanden om brister tas i regel genast om hand. Det är uppenbart att det som inträffade med Skanskas kvarter i Hammarby Sjöstad har givit genklang
i hela byggsektorn. I bästa fall leder detta till en allmän (och behövlig) uppryckning av
kvalitén i all nybyggnad.

Hjälp med miljöanpassningen?
Alla som bor i området eller är på besök kan få information om miljösatsningen i Sjöstaden, liksom råd och hjälp i miljöfrågor hos sjöstadens miljöinfocenter – GlashusEtt på
Sickla Kaj. Allt för att bidra till att miljömålen kan nås och att sprida det goda exemplet.
Det är Stockholm Vatten, Birka Energi och Gatu- och fastighetskontoret som tillsammans
äger och driver GlashusEtt. Medintressenter är stadsdelsförvaltningen i Katarina-Sofia,
Renhållningsförvaltningen och Stockholms Stads Näringslivskontor.
Når vi miljömålen?
Med hjälp av en särskild mätmodell – en miljöbelastningsprofil – kan resultatet av de
samlade miljösatsningarna följas upp. Modellen bygger på beräkningar av minskade
utsläpp till mark, luft och vatten kopplade till de aktiviteter som orsakar utsläppen – t.ex.
energiproduktion och -användning, hushållens aktiviteter och reningsverkets prestanda.
Resultaten av mätningarna kommer att presenteras bland annat i GlashusEtt.

GlashusEtt. Miljö- och informationscenter. Tengbom arkitekter genom
Stellan Fryxell.
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Tillgänglighet för funktionshindrade
Björn Cederquist

Ett självklart mål i ny bebyggelse som denna i Sjöstaden är att den byggda miljön inte
ska hindra att den som vistas där att självständigt klara sitt vardagsliv. Alla ska kunna
röra sig inom sitt bostadshus, till butik och kollektivtrafik samt kunna få besök av funktionshindrade personer. Samma behov har de som arbetar i området. Funktionshinder
innefattar såväl rörelsehinder och orienteringssvårigheter som medicinska handikapp typ
allergi.
Många fallgropar
Vägen till god tillgänglighet är full av fallgropar. Det finns gott om goda råd från handikapprörelsens olika grupper men dessa ska dels vägas mot varandra, dels vägas mot andra
intressen som god barnmiljö, uthållighet, skönhet och ekonomi. En rullbar sammanhängande trottoar utmed hela huvudgatans längd kan förefalla idealisk för rörelsehindrade,
men visa sig skapa en svårorienterad och osäker gångväg för synskadade. Ett bostadshus
med indragen övervåning ser lägre ut och släpper ner mer ljus på marken, men det är inte
helt lätt att göra takterrassen framför den indragna våningen i nivå med innergolvet.
Vägen till god tillgänglighet tar sig igenom flera flaskhalsar. Den första är detaljplanen
som lägger fast vissa grova förutsättningar – markens nivåer, tillfartsmöjligheter till
husens ingångar, hushöjder och indragna övervåningar, hållplatslägen och parkeringslägen.
Den andra flaskhalsen är finplaneringen av parker och gator där markbehandling, gångstråk och anslutning till byggnader byggs. Den tredje är de enskilda byggnadernas entréer,
trapphushissar, gemensamma utrymmen (tvättstuga, förråd, sophantering) och val av
sunda byggnadsmaterial och klimatteknik. Och till sist själva bostaden med trösklar,
passagemått, dörrslagningar, möblerbarhet, ljus- och ljudklimat. God tillgänglighet och
användbarhet ska bevakas genom alla dessa skeden. Även under förvaltningsskedet finns
fallgropar. En gård där angöring ska kunna ske med handikappfordon kan till exempel
beslutas bli avlyst.

Kunderna på bostadsmarknaden ger byggarna signaler om vad som är mest efterfrågat
och detta är inte alltid de bästa lösningarna för handikappade. Att få en lägenhet med
flera våningsplan, som i en villa, efterfrågas och därför har flera sådana lagts in inte bara
högst upp till vinden utan även i husens lägre plan. För att en sådan etagelägenhet ska
kunna användas med rullstol måste hiss finnas, helst inom lägenheten. De väldiga fönsterytorna som blivit tekniskt möjliga och populära skapar orienteringssvårigheter för
synskadade utöver att rummen blir svårmöblerade och fönstren svårskötta.
Goda lösningar
Här följer en rad exempel på goda lösningar för ökad tillgänglighet och användbarhet för
funktionshindrade som finns att peka på inom utställningsområdet:
- offentlig hiss mellan gatuplan och strandpromenad vid Allébrons norra fäste
- ramp i varje parkeringsficka utmed Allén
- terrasser i nivå med innergolv i lägenheter
- inga hindrande trösklar
- rymliga hissar, kök och toaletter
- effektiv ventilation, miljömärkta inredningsmaterial och skyddsskärmade elkablar
- husentréer och butiksentréer i nivå med gata
- logiskt orienterbar miljö som är särskilt bra för synskadade
- varje byggnad blir lätt urskiljbar genom sin unika karaktär och färgsättning
- tvärbanans tåg har låggolvsvagnar och insteg i plan med perrong som har ramper
och väl markerade trappor samt ljus och ljudsignaler.
En särskild utvärdering av tillgängligheten har gjorts och återförts till byggarna inom
utställningen BoStad02:s område. En hel del lärdomar ur detta kan föras vidare i kommande etapper av utbyggnaden. I samtliga byggnads-, park- och gatuprojekt har dock
ansträngningar gjorts att åstadkomma tillgänglighet. Frågan hålls levande hos alla aktörer
och i alla skeden av arbetet.
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Service i en ny stadsdel
Björn Cederquist

Om serviceplanering på en marknad
Sedan projektet tog fart på allvar 1997 inför en hägrande olympiad 2004 har planeringens
villkor successivt förskjutits. Tidigare var normalförfarandet att staden och landstinget
planerade och drev mycket verksamhet i egen regi. Nu har regeln blivit att såväl byggande
och drift av till exempel förskolor, skolor och ålderdomshem sker på marknadens initiativ
ofta med grund i behov och prognoser från det offentliga.

Mångfunktionella byggnader längs
Hammarby Allé. NCC. White arkitektkontor genom Mats Egelius och
Kjell Torstensson.

Byggnader med plats för butiker
Även om etablering av service kommer till på markadens villkor har staden inflytande
över planeringen genom exploateringsavtal och detaljplaners föreskrifter. Staden driver
visionen om den levande kvarterskaraktären vilket stöds av att kommersiella lokaler föreskrivs i alla bottenvåningar utmed Sjöstadens allé och i andra heta lägen och att fordon
kan angöra dessa lokaler.
Mångsidig användbarhet
Det som byggs för service såsom förskola och skola eller butiks- och kontorslokaler
håller en hög grad av generalitet i sin utformning för att följa behoven fast de ändras med
tiden. Genom att placera byggnader och lokaler strategiskt i förhållande till rörelsemönster
i området uppnår man ändå en tydlighet som annars lätt går förlorad vid hög grad av
generalitet.
Befolkning inom utställningsområdet
I den första vågen inflyttning är två skilda hushållstyper vanligast. Dels unga hushåll
kring trettio års ålder och dels hushåll i övre medelåldern, kring femtiofem. Ungefär var
femte person i hyresrätt är under 16 år medan andelen är något lägre i bostadsrätt. Som
i all nyproduktion ställer boendekostnaderna höga krav på hushållens inkomster. Detta
återspeglas även i köpkraften i övrigt.

Samhällsservice
Stadsdelsnämnden svarar för att offentlig service kommer till – för barn- och ungdom,
familjer och medborgare som behöver särskilt stöd, äldre och funktionshindrade, skötsel
av parker och gator mm. Nämnden samverkar även med operatörer på marknaden för att
invånarna ska erbjudas sådan service.
Barn- och ungdom
I takt med att befolkningen växer ökar behoven lokalt av skola, förskola och annan
utbildning. Med kraft gör sig de små barnens behov gällande eftersom föräldrar vill
bespara de små att resa varje dag och nyttiga grannkontakter skapas kring barnen. En kort
tid efter hushåll börjat flytta in öppnades i tillfälliga paviljonger en friskola som efter ett
par år flyttar till en permanent ny skolbyggnad vid huvudgatan, Lugnets Allé. Likaså
öppnar samma friskola en ny verksamhet i nästa stora grannskap när inflyttningen där
kommit en bit. Medborgarskolan har samlat sin kulturskola för ungdomar, Kulturama,
i en moderniserad fabriksbyggnad och dit flyttas även deras nystartade grundskola med
kulturprofil för barn mellan 9 och 16 år. Kontakter med sikte på fortsatt inflyttning sker
med flera skolföretag om etablering i Sjöstaden och staden håller utrymme för nya skolbyggnader i detaljplanerna.
Idrott
Idrottsnämnden bedömer att den växande befolkningen om några år ger underlag för en
fullstor idrottsplats och en idrottshall för tävlingar och rekreation. Var dessa ska placeras
inom området är dock inte beslutat. Vattnets rekreationsvärde är givet och utmed kajer
förbereds förtöjningsplatser för småbåtar som söker en ansvarig frivillig organisation.
Till vidsträckta friluftsområden i Nacka förbinds Sjöstaden via ekologiska viadukter,
”ekodukter”, över Södra länken.
Hälsovård
Landstinget följer noga befolkningsutvecklingen i området. De bedömer behov och handlar
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Strandbryggor längs Sickla Udde.

upp hälso- och sjukvård när invånarantalet är stort nog att bära en mottagning. Idag
hänvisas invånarna i Sjöstaden till hälsovård på flera håll inom Södermalm.

Det gröna i Hammarby Sjöstad
Kristina Menyes, Åsa Bodén

Kollektivtrafik
De första två åren har en färja gått mellan södra och norra sidan av Hammarbykanalen.
Den efterträds av en permanent Skyttelfärja med högre kapacitet i daglig trafik från tidig
morgon till midnatt. Tvärbanans spårtrafik utgör stommen i kollektivresandet till Sjöstaden
kompletterat med flera busslinjer. Flertalet hushåll har bil och parkeringsmöjligheterna
kommer att vara begränsade till en plats per vartannat hushåll. Ett kompletterande färdsätt är bilpoolen med flera utplacerade bilar i bostadskvarteren.

Kommersiell service
Livsmedel Vid korsningen Lugnet och Hammarby allé öppnar en livsmedelsaffär till
årsskiftet. I framtiden kommer liknande etableringar att få underlag vid Hammarby Gård
i väster respektive Henriksdalshamnen i norra änden. All handel avvaktar med att starta
tills kunderna finns på plats vilket skapar svårigheter under den första inflyttningstiden.
Matställen Lunchrestauranger finns det gott om inom det befintliga arbetsplatsområdet
där fyra tusen personer dagligen arbetar. Tillskottet av boende medför underlag för en rad
kvällsöppna matställen inom de nya bostadskvarteren.
Andra butiker Butiker som öppnar trots litet kundunderlag är blommor och video,
tobak och spel.
Tjänster Allt från mäklare och banker till frisör, skräddare och kemtvätt finns eller
kommer att etablera sig närmaste året i den nya bebyggelsen.

Den stockholmska traditionen återfinns i planen för Hammarby Sjöstad i samspelet
mellan stad och natur. I Stockholm utgör vattenytorna ett intensivt närvarande naturelement.
Ett ständigt skiftande element att betrakta och visuellt uppleva. Hammarby Sjöstads
centrala vattenytor utgör en visuell park, ett stadsdelens ”blå öga”, en nordisk tolkning av
det offentliga rummet. Därtill är det landskapsrummet med dess berg, parker och grönska
som representerar naturkvalitéerna. Stora ansträngningar har därför gjorts i både plan- och
byggskedet för att bevara den befintliga vegetationen och naturmarken, för att anlägga nya
parker och för att skapa gröna gatu- och gårdsrum.
Utblickar i det stockholmska planmönstret är av tradition inte utblickar mot monumentala
byggnader, i stället finns ofta i fonden gröna eller blå monument. Samma tema återfinns
i Hammarby Sjöstad med intressanta utblickar mot naturrum, mot vatten och parker.
När de första boende flyttade in på Sickla Udde, i december 2000, fanns ekskogen med
sina flerhundraåriga ekar bevarad, som en kontrast till de många lyftkranar och grävskopor som i många år framöver kommer att dominera den nya stadsbilden som tillfälliga
monument av en växande stad.
De gröna kilarna, fingerplanen, är en parktradition skapad i 1930-talets Stockholm där
det gröna, och även vattnet, utgjort naturliga gränser för stadens bebyggelse. Stockholm
har en unik grönstruktur där parkerna luckrar och strukturerar staden. Nu växer innerstaden
över de naturliga vattenbarriärerna. Denna stockholmska parktradition stämmer väl
överens med de ekologiska aspekterna i planen för Hammarby Sjöstad. Det grundläggande
temat är ett parksystem med parker på strategiska platser som ansluter till omkringliggande grönområden och med en klar orientering mot Hammarby Sjö. I norra delen av
Hammarby Sjöstad kopplas parkrummen ihop med de stora parkerna Stora Blecktorns-

Runt Lumafabriken byggs en ny
stadspark bestående av tre till
karaktären olika parkrum. Inspirationen till parken finns i Stockholms
parktradition från 1930-talet och de
moderna parkerna i Paris och
Barcelona. Här finns tre distinkta
parkrum; torget, det generösa
gröna parkrummet med amfiteatern
och på den norra sidan strandpromenaden. Landskapsarkitekt:
Tema landskapsarkitekter genom
Pia Krensler och Jimmy Norrman
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parken och Vitabergsparken på Södermalm. Parkerna söder om Hammarby Sjö länkas
samman med de stora grönområdena i Nackareservatet och Årstaskogen och bildar tillsammans med dem gröna kilar in i Hammarby Sjöstad. Nackareservatet knyts ihop med
sjöstaden genom ekodukter, planterade viadukter, som överbryggar Södra Länken.
Hammarby Sjöstad är en stadsdel i ett plan, där esplananden och dess trädplanteringar
utgör en grön flod genom hela området. Tvärbanan löper i dess mitt, parallellt med biltrafik, cykeltrafik och gående trafikanter. Esplanaden kopplar ihop stadsdelens gröna rum
i enlighet med Lindhagens mönster i Stockholms innerstad. Parkerna, de gröna rummen,
blir offentliga landskap och attraktiva miljöer med gångstråk för människor, men fungerar
också som spridningskorridorer för djur och växter.
Mötesplatser var tidigare ofta kyrkbacken och torget. En såväl social som kommersiell
företeelse. Ett kommersiellt torg kan i början av en stadsdels liv te sig svårt att förverkliga.
Det gröna i stadsdelen och dess publika stråk längs vattnet kan därför bli dessa mötesplatser. Som naturens bidrag till en ny stadsdel med modernistiska förtecken.
Parkerna i Hammarby Sjöstad
Parkernas karaktär i Hammarby Sjöstad varierar, men det finns genomgående teman för
gestaltningen av parkrum och promenadstråk i den nya stadsdelen. Det främsta temat är
närheten till vattnet. Detta tema tas till vara genom anläggande av promenadstråk av
marin karaktär såsom stråk på kajer och i lummiga strandskogsområden med bevarad
vassvegetation runt Hammarby Sjö. De inre parkstråken kopplas samman med vattnet
genom utblickar mot Hammarby Sjö. Det andra huvudtemat är bevarandet av befintlig
naturmark och grönytor, som bevaras och utvecklas till attraktiva parkmiljöer.
Sickla park är en naturlik stadspark
där de imponerande gamla ekarna
har bevarats. I parken finns vackra,
slingrande promenadstråk, en
spännande lekpark och en bollplan.
Landskapsarkitekt: Sycon Stockholm Konsult genom Sylvia Kornstad

Längs Sickla uddes stränder löper ett
gångstråk på en träbrygga. I vassen
på uddens spets ger sig bryggorna
ut i den höga vassen och bildar en
labyrint. Landskapsarkitekt: Sycon
Stockholm Konsult genom Sylvia
Kornstad.
Mitt emot Sickla uddes gröna
stränder kan man njuta av vattenglitter från Sickla Kaj. Kajen är uppdelad i en träbrygga nära vattnet
där båtar kan lägga till och en
högre kaj planterad med träd.
Landskapsarkitekter: Landskapslaget och FFNS.
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Konsten i Hammarby Sjöstad
Kristina Menyes

Konstsatsningen i Hammarby Sjöstad omfattar både den norra och södra delen av den
nya stadsdelen. Kännetecknande för konsten är storskaligheten i konstprojekten och
ambitionen att väva in konsten tidigt i gestaltningen av de offentliga rummen. Avsikten är
att konstinsatserna ska engagera och förhöja upplevelsen av yttre miljön, men också
skapa identitet och landmärken.

Skulptur i Norra Hammarbyhamnen
av Freddy Fraek

Vattentrappa av konstnär Dag Birkeland. Trappan mynnar ut vid ångbåtsbryggan nedanför Luma. Vattentrappan är ett led i miljösatsningen

Fontänskulpturer av konstnär
Thomas Nordström. Skulpturerna
kommer att placeras i Sjöstadsparterren på Sickla Kaj vid GlashusEtt

Bryggskulptur ”Observatorium” av
konstnär Gunilla Bandolin. ”Skulpturen är en plats och föreställer inget
annat än sig själv. Den ligger, uppträdd som en pärla, på den siktlinje
som går genom hela Sickla Udde
och pekar in mot staden. Liksom ett
hus har den både en insida och en
utsida. Taket är himlen. Insidan är
introvert. Den erbjuder rum för
samlade aktiviteter, gemenskap i
avskildhet. Därifrån kan man klättra
upp, och med skulpturens högsta
nivå som värn, överblicka staden
och vattnet åt alla håll. På utsidan
finns sittplatser i alla väderstreck
och i tre nivåer. Likt fåglar som
samlas på ett fågelberg kan besökaren hitta sin egen viloplats med
utkik” (Gunilla Bandolin)
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Tre arkitektkommentarer
Bygga stad istället för områden
Johan Nyrén

I Hammarby Sjöstad försöker vi åter bygga stad. Att bygga stad är en kunskap, som
mänskligheten förvärvat under några årtusenden. Staden har blivit det kanske mest
hållbara och användbara vi lyckats skapa. Spelreglerna för detta stadsbyggande, där det
dagliga livet ska ges en fysisk ram, är påfallande få, enkla och djupt mänskliga. Det
handlar bl a om att skapa tydliga gränser mellan privat och offentligt, ett entydigt sätt att
röra sig, en möjlighet att fysiskt organisera arbete, handel, boende, kultur mm. Industrialismens framväxt och funktionalismens genombrott för ca 70 år sedan innebar att mycket
av de kunskaper som förvärvats inom stadsbyggande genom seklen slängdes på historiens
stora sophög. Vi började om. Det nya byggandet skulle vara industriellt och funktionsuppdelat. Vi övergick från att bygga stad till att bygga områden. Bostadsområden, industriområden, centrumområden, arbetsplatsområden och rekreationsområden skapades.
Hammarby Sjöstad, en stor samarbetsprocess
Uppgiften att åter bygga stad är ett historiskt skifte. Planeringsprocessen av Hammarby
Sjöstad är intressant som modell. Svensk stadsplanering har lagstiftningsmässigt ett unikt
stort inslag av insyn och medverkan för politiker och medborgare. I Hammarby Sjöstadsplaneringen har detta kombinerats med många parallella arkitektuppdrag och tävlingar.
Detta innebär att man i olika skeden bjudit in arkitekter och andra att skissa fram idéer på
helheter eller delar. Varje planeringsfas har fått flera genomtänkta alternativ att diskutera.
Problem och möjligheter får en bättre belysning. Vidare har de olika byggherrarna fått
komma in tidigt i planprocessen och de har också tagit med sina arkitekter och andra
sakkunniga planerare i utvecklingsprocessen. Varje enskild plan har på detta sätt blivit ett
ovanligt stort samarbetsprojekt med staden.

Arkitektur och gestaltning
Mycket av ny arkitektur som gjorts i Stockholm efter 80-talets postmodernism har varit
försiktig och tillbakablickande. S:t Eriksområdet med sina nya hus i 20-tals dräkt är den
tydligaste exponenten för detta. I Hammarby Sjöstad bygger planen på klassisk stadsplanering men med en ny dräkt. Arkitektur och gestaltning känns mindre ängslig och
tillbakablickande och utstrålar mer optimism och framtidstro. En arkitektur med sådan
luftighet, lätthet och så stora fönsterpartier, balkonger och takterrasser har vi inte sett
tidigare i Stockholm. En tydlig utveckling kan också skönjas från de tidigare kvarteren
i Sjöstadens norra del till husen längs Sickla kanal. På norra sidan är likheten med Norr
Mälarstrand tydlig och gestaltningsprogrammens samordning av fönstertyper och sökandet
efter gemensamma förebilder ger husen en mer traditionell utformning även om försök
att hitta nya vägar märks. Norra sidan är också planerad i det gamla finansieringssystemets
avvecklingsfas och med de nya bostadsrätterna prövande sig fram i fastighetskrisens
skugga. I senare etapper på den södra sidan har planeringsvillkoren varit annorlunda och
arkitekturen friskare och mer nyskapande. Samordningen av projekten sinsemellan på den
södra sidan har gjorts utan den norra sidans fönstertypisering utan mer genom samordning
av volymer, material och färgsättning. Putsen som dominerande fasadmaterial och plåttaken
håller ihop helheten och har sitt tydliga släktskap och sin förankring i Södermalm. Även
den speciella Stockholmska färgskalan i varma gula och röda kulörer på putsen har
medvetet använts för att markera samhörigheten med den historiska staden. Inslaget av
mycket ljusa eller vita kulörer började bl a på alla indragna takvåningar i den senare
delen av norra sidan men har blivit ett viktigt inslag på den södra sidan med bl a de små
vita punkthusen längs vattnet på Sickla Udde.
Arkitekturen blir som mycket annat alltmer internationell, och Hammarby Sjöstad är inte
utan influenser utifrån. Stockholm är i gott sällskap med de flesta europeiska hamnstäder
när hamnområden omvandlas till nya stadsdelar. I många av delprojekten i Sjöstaden har
det också gjorts gemensamma studieresor för att ta del av vad man gör på kontinenten.

JM. Sickla Udde. Nyréns arkitektkontor genom Johan Nyrén.
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Arkitekturdiskussioner har förts i alla delprojekt för att Sickla Kaj, Sickla Udde,
Hammarby Gård, Sickla kanal o s v ska få sin gestalt. Projektet har på så sätt byggts upp
och gestaltats som flera små stadsdelar eller delar av Sjöstaden. Trots alla influenser
utifrån har detta blivit värdefullt för att ge projekten anknytning och inspiration av plats
och region, en Stockholmsmodernism.
I gott sällskap
Hammarby Sjöstad är inte någon isolerad företeelse. Nya stadsdelar växer fram i alla
europeiska storstäder där industrialismen och funktionalismens områden har tjänat ut.
I Göteborg tar Norra Älvstranden form och i Malmö omvandlas Västra Hamnen och
Kranenområdet. Det finns likheter men också olikheter, som skulle vara intressant att
studera djupare. I Göteborg, där utbyggnaden blir något av de små stadsdelarnas stad, är
olikheten i delarna tydlig och medveten. Utbyggnaden sker successivt på ett resurssnålt
sätt där också många fantastiska gamla varvs- och industribyggnader har återanvänts med
nytt innehåll. Det gamla stöder det nya. Både i Göteborg och Malmö finns högskolor med
som motorer i det nya, och i Göteborg också nya stora företagsetableringar. Detta saknas
hitintills i Hammarby Sjöstad. Hammarby Sjöstad följer dock tydligare den klassiska
stadens planeringssätt jämfört med Norra Älvstranden där en mer öppen förortsmodell
dominerar. Åtskillnad av offentligt och privat är där mindre tydligt. I Malmö där Västra
Hamnen, BO01 utgör starten har gränserna mellan privat och offentligt gjorts tydligare än
i Hammarby Sjöstad och vattenutsikt åt alla som prioriterats i Sjöstaden har i Malmö
valt bort för att skapa lä och skydd innanför en skyddande ringmur mot vattnet. Skillnaderna i planeringsprocessen är också stora med Malmö BO01 som en ytterlighet där
byggherrarnas arkitekter kom till ett färdigdukat bord i form av en redan färdig detaljplan, medan Sjöstadens detaljplaner växer fram i nära samverkan mellan byggherrarna
deras arkitekter och staden. Olikheter är lärorikt. Hammarby Sjöstad kommer att ha mycket
att lära ut och Bostad02 blir en första vernissage. Många studiebesök kommer att följa
i utställningens kölvatten.
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Bostadsbyggandets villkor
Mats Egelius

Bostadssektorn har under en omvälvande 10-års period gått från en styrd planekonomi
till en avreglerad marknadsekonomi. Subventionerna till nybyggda hus har nästan helt
avvecklats. Staten har tagit bort räntebidraget som innebar ett stöd med 30 - 40% av
byggkostnaden. En utgift på ca 30 miljarder (1989) har bytts mot stora statliga intäkter
via byggmoms och fastighetsskatt. Det betyder att de boende vid nyproduktion måste
stå för hela kostnaden själva. Antalet producerade lägenheter har följaktligen minskat
drastiskt från 60 000 till under 20 000 lägenheter per år. Byggandet utförs nu enbart på
orter och platser som är kommersiellt gångbara och läget är ofta mer avgörande än
produkten. Ur producentsynpunkt är det mest fördelaktigt att bygga bostadsrätter, där
prissättningen är fri och betalningsviljan avgör.
När vi 1989 påbörjade första etappen av Hammarby Sjöstad angav staden lägenhetsfördelningen, hade idéer om lägenhetsstandard och beställde integrerade gruppbostäder och
daghem. Staten gav anvisningar om rumsstorlekar, rumssamband, lägenhetsförråd samt
bostadskomplement, som lekytor, tvättstugor och gemensamhetslokaler. Byggkostnaden
granskades av Länsbostadsnämnden, som angav ett tak i kronor per kvadratmeter. Under
90-talet fördes allt ansvar över på byggherrarna. Den tidigare intensiva kommunala
bygglovsgranskningen av t.ex. lägenhetsplaner har upphört och stadens styrning sker nu
enbart med detaljplaner, som tas fram i samarbete med byggherrarna och deras arkitekt.
Betalningsviljan
Den kunskap som tidigare byggts upp med boende- och funktionsforskning och resulterat
i normer, lagar och rekommendationer, byts nu ut mot marknadsundersökningar. Dessa
kundundersökningar är bra på att definiera kunder med rätt betalningsförmåga.

Önskemål som återkommer är öppna förhållanden mellan kök, vardagsrum, stora förråd
och generösa uteplatser. I Hammarby sjöstad är vattenkontakt för så många som möjligt
ett starkt önskemål. Kombinerat med en kundgrupp som söker det nya ljusa boendet leder
det till nya arkitektoniska lösningar som fönster från golv till tak och balkonger/burspråk
riktade mot vattnet.
Det stora intresset i design och heminredning gynnar arkitektarbete. Bra design med ett
uttryck som stämmer med tidsandan är ett konkurrensmedel. I en tid när försäljning och
mäklarkostnader stiger ökar också värdet av en väldesignad, självsäljande produkt.
Utmaningen är att en stor del säljs på ritningar, här får det s k bofaktabladet med lägenhetsplanen en avgörande betydelse. Fokus är på den individuella bostadens rumsgestaltning
framförallt utformningen av kök och badrum. Annat som säljer är smarta, trygga och
sunda bostäder. Det som mest påverkar betalningsviljan är möjligheten till inflytande.
Tillval har blivit en affärsidé.
Kundfokusering
Planeringen av bostadsrätter sker med ett tydligt mål – en lyckad försäljning. Lösningen
skall vara optimal för den intresserade kunden vid försäljningstillfället. Marknaden har
under de senaste åren riktat in sig på de 40-talister som vill sälja villan och flytta in till
stan. En välbeställd grupp som tjänat bra på sitt boende och kan möta de höjda kostnaderna. För första gången är det kunden som ställer krav på en hög arkitektonisk kvalité.
Tidigare vände de sig till den begagnade produktionen som var bättre än den nya.
Denna grupp har efterfrågat exklusiva lägenheter i attraktiva områden, helst med vattenläge i direkt anslutning till en stadskärna. Ett resultat för att möta efterfrågan är t.ex.
Stockholms ambition att utvidga innerstaden genom utbyggnader som Hammarby Sjöstad
och Årstadal. Den starkaste kundgruppen söker inte bara stadslivet utan kräver också ett
grönt anslag. I flerbostadshus uppfylls behovet med stora balkonger, generösa privata
uteplatser för marklägenheter och allt som oftast rejäla takterrasser.
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Bostadsbrist
Tusentals annonser om både nya och äldre bostäder tyder på en fungerande marknad för
de med resurser. Den i media välexponerade bostadsbristen gäller framförallt billiga
lägenheter i centrala lägen. Produktionen är minimal av bra billiga basbostäder för folk
med vanliga inkomster. Bristen hämmar arbetsmarknadens krav på rörlighet och många
unga par avstår barn på grund av svårigheten att få en bostad.
Nyproduktioner av bostäder bedöms fortsätta att öka i en måttlig takt under de närmaste
åren. Framförallt är det produktionen av flerbostadshus som ökar. Beroendet av en allmän
framtidstro och lågt ränteläge är dock starkt. Den yngre gruppen bostadskunder klarar
inte kostnader för nyproduktion i en kraftig lågkonjunktur. Benägenheten att flytta och
öka sin kostnad minskar också drastiskt, framförallt hos dom som ser boendet som ett
sätt att göra en vinst. Det befintliga beståndet blir billigare i en lågkonjunktur, men inte
produktionskostnaden. Den segregerade bostadsmarknaden blir ännu tydligare i sämre
tider, då bankerna inte alls lånar ut till yngre, flertalet invandrare och till s k osäkra områden.
Få aktörer
Bedömningen av marknadsläget för bostäder görs av en relativt liten grupp aktörer.
Dominerande är de stora bostadsproducenterna som gått från bostadsbyggande till
projekutveckling. Trots relativt stort utrymme i media, minskar det politiska inflytandet.
Båda politiska blocken deltog när man tog bort subventionerna och någon möjlighet till
en ”återställare” finns inte. Medierna sätter fingret på ömma punkter, t.ex. mögelskandaler,
karteller och minimal konkurrens bland leverantörer av byggmaterial. Kampanjen om
”bostadsbrist” medför inte någon drastisk uppgång i byggandet eftersom man inte kan
påverka bristen på betalningsförmåga.
Förändrad arkitektroll
De tydliga ramar inom bostadsarkitekturen som tidigare gavs av normer och lånebestämmelser ersätts nu av andra ramar. Vad går att sälja? Marknadsundersökningar har i

förväg lättare att uttala sig om det alla känner till än om nyskapande förslag. Nya boendeformer göre sig ej besvär. Det sociala engagemanget, som alltid varit starkt hos bostadsarkitekter, tillgodoser en begränsad grupp, som ges en ram för att leva det goda livet. Då
mycket pengar står på spel går uppdragen till de arkitekter som kombinerar det praktiska
med det vackra, till de som förstår marknadens krav och är lyhörda för byggherrens prioriteringar. Till de tre krav som i alla tider ställts på arkitektur; brukbarhet, hållbarhet och
skönhet har det tillkommit ett fjärde oavvisligt krav: säljbarhet.

Norra Hammarbyhamnen.
Familjebostäder. White arkitektkontor genom Mats Egelius.
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En verklig sjöstad
Göran G Lundquist

Kärna av kvarter med öppningar.
Hammarby Sjöstad, en verklig sjöstad mellan innerstad och naturreservat. En randbebygggelse som integrerar sig med ondulerande vattenspeglars kajer och stränder, elementens
förening. Innanför denna rand, radar sig på vanligt vis kärnkvarter kompletterade med
parker och stråk. Kvarteren har en okonventionell egenskap i form av generösa öppningar
mot omvärlden. Trafik och hantering av last och bolmande fartyg gjorde förr att stadens
möte med vatten krävde stora ytor för lasthantering och en uppställd front av slutna kvarter, som ett skydd mot larm, stank och stök. Vid den nya Sjöstadens kanter finns inget
sådant, därför kan bebyggelsen nästan doppa tårna i vattnet och också spegla sig däri.
Stadsplanen uttrycker en önskan att länka stadsdelen till innerstaden. Liksom Stockholms
malmar utvecklat egna karaktärer, kommer också Södra Hammarby Sjöstad att skapa sin
utifrån egna förutsättningar. Den kommer inte att förväxlas med förortens eller den självständiga satellitens! Stadsdelen ligger rygg i rygg med etablerade arbetsområden och har
också ett stöd i Södermalm på kanalbredds räckhåll. Den är kollektivt länkad till innerstaden med en färja över kanalen och en spårvagn till Gullmarsplan, som om några år
också går åt andra hållet mot Slussen. Att på tryggt avstånd med en blick nå Södermalm
ger tillhörighetskänsla.
Sjöarkitektur.
Varje kulturs tålmodiga sökande efter sin adekvata arkitektur är en process där originalitet
och konstnärlighet kompletterande full kunskapsmassa utvecklar nya lösningar för att
pröva de sociala mönstrens tröghetslagar. En massa civilkurage måste vid varje stadsbyggnadsfråga mobiliseras för att omformulera det uppenbara! Teknikutvecklingen har
fört med sig goda lösningar inom byggandet, men de frågor som alltid kommer att finnas
kvar handlar om arkitektur, ekonomi och logistik. Kanske är bebyggelsen i Sickla Kajs sjökvarter ett exempel på detta, den kommer med all säkerhet att väcka frågor och funderingar.

Sickla kaj. SBC.
CAN Arkitektkontor genom
Göran Lundqvist.
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A. En rationellt disponerad byggnad med en utstansad, mot himlen öppen, stenlagd
centralgård, som utgör gemensam entré till två ljusa trapphus, som vardera betjänar fyra
lägenheter per plan. I kvarterets mitt finns en planterad gård och mot sjön ett mot nordliga
vindar läande restaurangannex. Byggnaderna som utgör områdets entréhus från sjösidan
är ett samlat kraftfullt par med omsorgsfulla detaljer och hög kvalitet i materialbehandling, som trots sin stora massa, blir ett balanserat hus. Massiviteten är understruken av
den saftiga röda kulören och gör husen värdiga att märkas. En saklig och självständig
arkitektur som andas vår tid och som inte behöver definieras som tillhörande någon ism.
Portalhusets valrossliknande profil skjuter fram och tar ett stadigt tag i kajen med sina
vita betar. Ansvarig arkitekt Johan Nyrén. Byggherre NCC.

C. En i plan uformad skänkel med två trapphus. Här finns åtta lägenheter per plan.
Planidén kan beskrivas som ett vinklat klassiskt lamellhus med tillskott av ett annex
kopplat via en glasad förbindelsegång. En överraskande lösning på en utmaning om en
sammanhållen tyngre gestalt. Kvartersmarken fördelas på flera gårdar och nischer och får
därmed många platser av varierande karaktär och dagsljus som ger möjligheter till ett
trevligt gårdsliv för de äldre som planeras bo här. Exteriören kännetecknas av en rikedom
av former och material med varierade fönstersättningar, samt av balkonger som är försedda
med glasfronter och skarpa detaljer. De trevliga lägenheterna kan sägas vara ett kondensat
från senare års lamellhusstandard. Ansvarig arkitekt Pietro Raffone. Byggherre Seniorgården.

B. En byggnad med uppslitsad inre borggård öppen mot parken i söder samt försedd med
en utstansad öppen mindre gård med ett utkik mot sjön. På varje plan finns tio lägenheter
runt ett större glasat trapphus, centralrummet. I kvarterets mitt finns en nersvarvad
solgryta som vid en mindre byggnad vid vattnet skall fungera som en vindskyddad yttre
borggård. Sekvenser av olika ute- och innerum erbjuder skyddande och tydliga platser för
umgänge, kvarteret är försett med rum mittemellan, möjligheter att mötas. Strävan har
varit att med hjälp av okomplicerade element uttrycka en gracil och ljus karaktär, som
kännetecknas av både generöst glasade, enkla och strama lägenheter och av byggnadskroppens uppdelade gestalt. Den smala inre borggården kan måttmässigt jämföras med
gränder i Gamla Stan, det intima gårdsrummets svarta granit lagrar dagens värme, som
på aftonen ges tillbaka till dem som vistas där. Exteriörernas omväxlande ockra och vita
kulörer markerar en upplöst form och en ordnad helhet.
Ansvarig arkitekt Göran G Lundquist. Byggherre SBC.

D. Kvarteret gränsar till esplanaden med ett lamellhus som har fått en raffinerad fasad av
precisa nästan svarta keramikplattor. Kvarterets mittgård är försedd med trappor fram till
kajen, som här lagts i vacker svag lutning för att komma ner och under bron. En glasad
elegant, mindre byggnad skiljer här det publika rummet från det privata. Kvarterets
kompletterande byggnad har inom den givna planformen fyra mindre kroppar sammankopplade av en gemensam innergård med tak och fasadinglasningar. Två trappor och hissar
leder till åtta lägenheter per plan. Den yttre gestaltningen har även här getts precisa
uttryck. Kontrasterande kulörmöten över hörn löser upp, skärper och förminskar volymer.
Kvarteret är en modernistisk komposition och ligger passande intill den likaså utpräglat
tekniskt raffinerade esplanadbron. Kvarteret är ett måttfullt och formsäkert exempel på
en arkitektur där privatheten är lika uttrycksfull som offentligheten.
Ansvarig arkitekt Peter Erseus. Byggherre HSB.
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Stadsdelen har synnerligen gynnsamma förutsättningar för att åstadkomma intressanta
boplatser. Och varje byggherre tycks ha föresatt sig att överträffa den arkitektoniska
ambition som förtroendevalda, planarkitekt och skönhetsråd demonstrerat. Det är en ny
tid för industrin, som inspirerad av studier av mellaneuropeiskt byggeri försöker tillgodose konsumenternas nya intresse för och krav på arkitektonisk kvalitet.
Samhällets minskade företeelse av offentlig arkitektur kanske bidrar till ett större privat
arkitekturintresse. Klasskillnaderna är mindre, alla får möjlighet till utbildning, demokratin
är utbredd och förstärkt, privathet klarar sig hyggligt mot överhet. Och religionernas
kyrkor som kollektivets samlande andliga element i stadskroppen har ersatts av faciliteter
för shopping!
Men Stockholms stad är i högsta grad närvarande. Sjöstadens stadsplaneringskvalitet är
ett lågmält uttryck för omtanke och ambition. Det förmedlas konkret av stadsplaneringens
gator, parker, trafiksystem, broar, kajer och servicebyggnader. Vill man också se ner
under gatan, i ett underland, blir man överraskad av den mängd nyttighet som finns där
i form av ingenjörskonst, vatten, värme, ledningar för sopor och för avlopp och elkraft,
kopplingar för omvärldskommunikation via datorer och telefoner och televisioner.
Sjöstaden kommer att byggas vidare västerut i Hammarby gård och därefter öster över
Lugnet och sluta i Danvikstull. Denna utmanande och heta knutpunkt är finalen på en
arkitektonisk resa, som började på Södermalms kajer längs Hammarbykanalen, går söder
ut och slingrar sig vackert och varierat runt kanaler och vikar för att om några år nå fram
till Danvikens dramatiska klippor mellan Saltsjön och Hammarby Sjö.

