
ARBETSRAPPORTER 

Kulturgeografiska institutionen 

Nr. 908 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillväxtproblematik i Stockholmsregionen 
En studie i trafikens betydelse för utvecklingen i 

Stockholmsregionen och Nacka kommun. 
 
 

Jens Ekblom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Uppsala, januari 2014 
ISSN 0283-622X 



 
 
ABSTRACT:  
 
Ekblom, j. Tillväxtproblematik i Stockholmsregionens, En studie i trafiken betydelse för utvecklingen i 
Stockholmsregionen och Nacka kommun. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala 
universitet. 
 
Syftet med uppsatsen har varit att studera trafikens betydelse för fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. 
I uppsatsen diskuteras Stockholmsregionen och Nacka kommun utifrån tidigare planering i respektive 
områden och jag tittar på dagens och framtidens planeringsprojekt. Empirin framförs från litteratur om 
ämnet och även via material från två utförda intervjuer. Den teoretiska litteraturen berör huvudteman 
bilberoende, Stadsförtätning och kollektivtrafik och den hierarkiska maktstrukturen i den urbana 
miljön. En del av denna litteratur presenterar poly- och monocentrism. Vad resultatet av 
undersökningen visar på är att problematiken i Stockholmstrafiken är att den är överbelastad under 
pendlingstider till och från arbete. Det blir särskilt tydligt i Nacka kommun köar på de stora vägarna 
enbart upplevs i en riktning beroende på morgon eller eftermiddagstrafiken. Att arbetsplatserna lokalt i 
Nacka kommun och regionalt i Stockholmsregionen är ojämnt fördelade geografiskt framgår klart från 
resultatet. Arbetsplatsers betydelse för andra verksamheter framgår också väldigt viktiga i analysen av 
Nacka kommun.  
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1. INLEDNING 
 
Idag lever mer än 50 % av jordens befolkning i städer och 2050 tror man att den 
siffran är 70 % enligt FN:s befolkningsfond UNFPA. Denna urbaniseringsprocess är 
inget lokalt fenomen utan sker globalt i hela världen. I Sverige ser man också denna 
utveckling. Eftersom jag är uppvuxen i Nacka kommun i Stockholms län har jag sett 
hur denna urbanisering har påverkat Stockholm och Nacka kommun. 
Stockholmsregionen är Sveriges störst växande region. Det beräknas att det varje dag 
flyttar in två fulla busslaster med människor till Stockholm. Trycket blir allt större på 
bostadsmarknaden. Fler vill bo i Stockholmsregionen, och helst centralt. Att flera 
bosätter sig i regionen innebär samtidigt att flera behöver resa och därigenom blir 
vägar trängre. Stockholm som stad ser man gärna expanderas både regionalt och 
nationellt. Det är inte bara Sveriges huvudstad utan också den största staden. Men det 
har inneburit en stor belastning på infrastrukturen. Många vägar belastas redan idag 
under perioder över kapacitetsgränserna. Trängseln i Stockholms kollektivtrafik ökar. 
Som en del i tänkbar lösningar nämns begrepp som ”förtätning”, ”modern 
stadsstruktur”, ”promenadstad” etc. Dessa begrepp speglar dagens planering i 
Stockholmsregionen. Hur Stockholm har och vill växa är spännande frågor för hur det 
i framtiden kommer utveckla sig. I dagens debatt satsar man på att de nya 
stadsbyggnadsprojekten skall komplettera den befintliga staden och fylla luckor i 
nuvarande bebyggelsen. Men var skall byggnation ske och hur? Av många uttrycks 
Stockholms ofta som en vacker stad med den ständiga närheten till vattnet och de 
vackra centrala naturområdena. Den har lite skämtsamt kallats för Sveriges Venedig. 
Men faktum är att få storstäder har samma naturvärde bara några stenkast ifrån 
stadens centrum. Jag delar nog med mångas önskan att detta utseende inte förstörs. På 
vilket sett Stockholmsregionen i fortsättningen kommer urbaniseras är därför mycket 
intressant att följa. Regionen har bara sedan jag flyttade till Uppsala för två år sedan 
förändrats mycket. Av den anledning ville jag studera hur utvecklingen ser ut och 
problematiken som finns i den. 
 
1.1 Begrepp och definitioner 
I denna avhandling använder jag mig av ett antal begrepp som på förhand är viktiga 
att definiera. Begreppet ”stad” beskriver en struktur med tät bebyggelse, integrering 
av arbeten och bostäder och en stor blandning av service och verksamheter. Det är 
oftast förstått som en stads centrala kärna men kan också beskriva andra området 
förutsatt att de uppnår kriterierna ovan. Ett annat begrepp förekommande är ”förort”. 
Till förorten tillhör de yttre delarna av stadens kärna och separerad bebyggelse inom 
regionen.  

Nacka som ibland nämns istället för Nacka kommun innebär just precis 
kommunen och inget annat specifikt geografiskt område. Stockholmsregionen 
beskrivs även nedan men förklarar Stockholms län som innefattar de 26 kommunerna 
belägna i länet. Tillväxt beskriver en ökning i befolkning och kapital. Men samtidigt 
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att något utvecklas och växer sig starkare. I denna uppsats handlar tillväxten om 
kommuner och regioner.  

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats har som syfte att undersöka förutsättningar för ökad tillväxt i Nacka 
kommun och Stockholmsregionen som stort. Syftet är att på en mer lokal nivå 
undersöka påverkan av tillväxt och en växande befolkning på trafiksituationen. I 
denna uppsats kommer trafiken och bebyggelsen sättas i relation till varandra och jag 
kommer studera hur det påverkas i Stockholmsregionen och Nacka kommun. I 
undersökningen skall Nacka kommun speciellt studeras och därigenom se påverkan 
och effekter av ökad tillväxt mer i en mer lokalt kontext. Samtidigt skall jag i 
fokuseringen på Nacka se om man kan urskilja skillnader även inom kommunen 
gällande trafiksituation och var eventuella problem finns. Med detta kommer trafiken 
sättas i relation till övrig bebyggelse. Det skall därför undersökas om och hur 
trafikförbindelser och kollektivtrafikförbindelser påverkar övrig bebyggelsen. 
Samtidigt skall undersökningen diskutera hur förtätning av bebyggelse påverkar valet 
av transportmedel i trafiken. Alltså hur bebyggelsens utseende påverkar 
trafiksituationen. Utgångspunkten kommer vara befintliga teorier som berör ämnena 
bilberoende, förtätning och centralorter. Mer om detta presenteras i kapitel 4. 
Undersökningen skall besvaras i följande frågeställningar:  

• Av vilka anledningar väljer man idag att förtäta urbana miljöer i 
Stockholmregionen? 

 
• Vilka transport- och bebyggelserelaterade problem finns det för tillväxt i 

Stockholmsregionen och specifikt i Nacka kommun? 
 

• Finns det en problematik med arbetsplatsfördelningen i 
Stockholmsregionen? Hur påverkar det Nacka? 

 
1.3 Avgränsning 
Utgångspunkten för avhandlingen är Nacka kommuns tillväxt. Framförallt diskuteras 
trafiksituationen och bebyggelsen. Denna avhandling innehåller också en diskussion 
om Stockholmsregionens trafikstruktur. Detta för att förstå Nacka kommun som en 
del i ett större sammanhang och se det på regional nivå påverkar det på en lokal nivå.   
Den geografiska avgränsningen kom därför till att vara Stockholmsregionen. Beslutet 
togs av anledningen till att detta ofta i den dagliga debatten nämns som en 
storstadsregion. I kapitel 1.1 begrepp och definitioner förklaras vilket geografiskt 
område Stockholmsregionen innefattar.   

Att avhandlingen diskuterar främst kollektivtrafik och biltrafik är av anledningen 
att det är de två vanligaste transportmedel i regionen och mest relevanta för 
avhandlingens syfte. De övriga transportmedel kommer enbart förklaras översiktligt.  
De konsekvenserna av bilanvändande som diskuteras handlar främst belastning på 
trafiken och påverkan på bebyggelsestrukturen. Jag går inte mer än översiktligt in på 
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miljöfrågorna kring trafiken. Men självklart är det en aspekt som alltid skall bejakas i 
frågan om transport. Men av anledning av uppsatsens syfte var det inte relevant att 
diskutera vidare.  

 
 

2. VAL AV METODER 
Valet av mitt undersökta ämne baseras på att jag länge varit intresserad av hur en stad 
utvecklas. Med anledning av den begränsade tiden valde jag att enbart studera vissa 
aspekter. Mer om detta avhandlas i avgränsningarna. Varför jag bestämde mig för 
Stockholmsregionen och Nacka kommun beror på att det är där jag är uppvuxen. Det 
finns från min sida intresse av att studera detta område. Samtidigt underlättade det att 
ha förkunskap om det geografiska område som avhandlingen berör. I avhandlingen 
använde jag mig både av kvalitativa och kvantitativa metoder(Bryman, 2011). Dessa 
val diskuteras och motiveras mer ingående här nedan. Utformningen av arbetet kan 
liknas med vad som av Bryman (2011) definieras som en fallstudie. Av intresse har 
jag följt med i debatten om ämnet och därigenom skapat mig en översiktlig bild. Detta 
underlättade för insamling av material och litteratur. I det valda området har mer 
väsentlig litteratur tagits fram. Med anledning av att min avhandling behandlar 
stadsutveckling i Stockholmsregionen och Nacka kommun var det nödvändigt att få 
en bild av bakgrunden och motiven till detta. Jag studerade material såsom rapporter 
och artiklar. Men det var också mycket användbart som framkom via de utförda 
intervjuerna.  I valet av den teoretiska litteratur gick jag igenom material som tänkbart 
kunde vara användbart. Genom att läsa och förstå den debatt som sker i mitt valda 
forskningsområde blev jag därigenom ense om vilka forskare som ofta återkom och 
också vilka som är ledande i debatten. Detta kan vara väldigt tidskrävande och tack 
vara handledning kunde jag lättare hitta den teoretiska litteraturen. I avhandlingens 
tredje kapitel presenteras den huvudsakliga litteraturen som användes. För att inte 
fastna bakom litteraturen var det att stor vikt att ta ställning och visa vad jag tyckte.  

Som urval för utförda intervjuer använde jag ett målinriktat urval. Valet av 
intervjupersoner är alltid av beroende av relevansen till uppsatsens tema. (Bryman, 
2011). Jag utgick från mina frågeställningar och försökte i valet av intervjuperson 
förstå vad det var jag ville få svar på. Det var på förhand svårt att avgöra om 
intervjupersonerna var rätt för avhandlingen. Men detta underlättades via att personer 
i både Nacka kommun och på Stockholms läns landsting som kunde leda mig vidare 
till tänkbara personer. Det är ändå viktigt att förstå att dessa personer kan väljas ut för 
att de kan ge en positiv bild av verksamheten(Ahrne and Svensson, 2011). Detta är en 
avvägning jag gjorde och jag anser att mina intervjupersoner var trovärdiga. De 
forskningsetiska kraven som Bryman(2011) diskuterar är också viktiga ha i 
betänkande. Men av anledning till att enbart tjänstepersoner intervjuades gjordes 
antagandet att känsligt material inte behandlas. I arbetet med intervjuerna valde jag att 
använda mig av den semistrukturerade intervjumodellen(Bryman, 2011). Det innebär 
att jag som intervjuare kan ha en viss kontroll via mer översiktliga frågor och teman 
utan att bli alltför specifik. Av denna anledning valdes denna metod. De personerna 
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som intervjuades har stor kunskap i sitt ämnesområde. Det är viktigt att förstå att de 
kan ha stor vana i att svara på frågor rörande ämnet. Som intervjuare krävdes det att 
jag undvek att hamna i en situation där intervjuperson styr samtalet. Det var viktigt att 
det inte glömde bort ämnet och vad jag huvudsakligen vill få ut av intervjun(Kvale 
and Brinkmann, 2009) Det var inför intervjun därför viktigt att det skapades en 
intervjuguide med någorlunda specifika teman. Jag utformade intervjuguiden som en 
kort minneslista över vilka specifika områden och frågeställningar som skulle beröras 
i de olika intervjuerna. Att utforma tema och frågor menar (Bryman, 2011) är viktigt 
för att få ordning och underlätta för svar. För min del underlättade det att kunna återgå 
till frågor när intervjun lite kom ifrån ämnet. Att förstå ämnet och vara påläst är stor 
vikt. För min del var det inför intervjuerna viktigt att det just fanns tillräcklig 
kunskap. Både för att det visar att man har en förståelse om diskuterad ämnet men 
också för att det ger möjlighet att vara mer specifik i sina frågor och inte glida ifrån 
ämnet. Det är även viktigt att förstå att det kan finnas fördelar med att inte ha särskilt 
stor kunskap i ämne. Att ha alltför stor kunskap kan innebära att intervjun syfte enbart 
blir att klargöra det uppenbara och därigenom missar man viktig information som 
annars kan framgå.  

De använda intervjuguiderna som skapades innehöll en lista över teman och 
generella frågor som diskuteras under intervjun. I intervjuerna var det viktigt att 
upprätthålla objektivitet och undvika ledande frågor (Johannessen and Tufte, 2003).  
 
2.1 Förklaring av urval och insamling 
I denna del diskuteras de metoder som har utförts för denna avhandling.  Här förklaras 
valen av metoden och motivering i användningen av kvalitativ och kvantitativ 
metoder.  

De två intervjuerna utfördes på intervjupersonernas arbetsplats, i konferensrum. 
För att kunna använda materialet från dem utförde intervjuerna fullt upp valde jag att 
spela in dem. I intervjuerna jag mig av telefonens funktion Röstmemo som verktyg för 
inspelning. En inspelning berättar inte bara vad som sägs utan också hur. Det är något 
som annars skulle kunna gå förlorat om jag enbart antecknade. Då skulle jag samtidigt 
vara alltför koncentrerad på att skriva och förmodligen missa detaljer. Innan de båda 
intervjuerna frågades om tillstånd av respondenten att utföra en inspelning och 
sedermera använda inspelningsmaterial. Inte förens bekräftelse startade intervjun. Det 
är viktigt med samtycke och att personen själv ha rätt att bestämma huruvida de vill 
medverka(Ahrne and Svensson, 2011).  För att förbereda respondenterna och kunna få 
fram material skickades information om vilka teman intervjun i helhet berör. Det 
finns en risk i att skicka ut alltför detaljerade instruktioner. Intervjupersonen kan då 
förbereda sina svar och formuleringar i förväg vilket inte gör att delar kan väljas att 
inte nämnas. Mina instruktioner anser jag inte var alltför detaljerade och innebar 
samtidigt att intervjupersonerna tog med väsentligt material. Detta utfördes några 
dagar innan inför intervjutillfället. Den första intervjun utfördes 27/11-2013 kl.15.00 
med Mikael Eriksson, samhällsplanerare på Stockholms läns landsting. Valet att 
utföra denna intervju först berodde på att den tänkbara informationen antogs skulle 
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vara användbart i intervjun nummer två. Dagens efter, 28/11 kl.16.00 utfördes en 
andra intervju på Nacka kommunhus med Sven Andersson, översiktsplanerare. Att 
intervjuerna utfördes med kort mellanrum innebar att minnet var färskt och att viktiga 
detaljer inte glömdes bort. Antalet intervjuer var i avhandlingen en avvägning mellan 
relevans och tid. Att utföra flera intervjuer behöver inte nödvändigtvis innebär att mer 
kunskap samlas in. Det är också tidskrävande och jag ansåg det därför viktigare att 
intervjumaterialet arbetades korrekt än att mer material infogades och inte utfördes 
korrekt på grund av tidsbrist.  

Insamling av det statistiska materialet använt i denna undersökning gjordes via 
flera olika kontakter. Redan befintlig statistik hämtades ifrån Statistiska centralbyråns 
statistiskdatabas och delar av även från handledare. Efter kontakt med den undersökta 
kommunen Nacka kommun tillkom statistiskt GIS-material från deras databaser. 
Innan material användes i avhandlingen frågades det om detta var möjligt. Att få 
tillstånd till användning var därför av stor vikt för arbetet.  Insamlingen av materialet 
utfördes också genom en kopiering av bilder från internetsida innehållande redan 
utmarkerad information. Därefter krävde undersökningen att butiker och 
busshållplatser belägna inom Nacka kommun georefererades till använda 
koordinatsystemet(Longley et al., 2008). Valet att enbart fokusera på redan befintligt 
material beror till stor del av den begränsade tiden för arbetet. Samtidigt är det viktigt 
att förstå andra resultat som kan komma fram om flera variabler tas med. Det är av 
den anledningen som jag också har utgått ifrån redan hypotesprövade teorier i det 
studerade området. För mig var det viktigare att avhandlingens trovärdighet inte 
förminskades. En framtida kvantitativ undersökning av detta område är därför inte 
otänkbart. 
 
 
3. BAKGRUND OM DE UNDERSÖKTA OMRÅDENA  
Detta kapitel innehåller en bakgrund om Stockholmsregionen och Nacka kommun. 
Här beskrivs en historik om planeringen i detta undersökta område. Under rubriken 
Stockholm som region förklaras planeringsideal och idéer som har påverkat utseendet 
av regionen idag. I Bakgrund Nacka kommun diskuteras den rådande diskussionen i 
dagens planeringsprojekt som pågår och är under utredning. 
 
3.1 Stockholm som region 
Stockholmsregionen innefattar idag 26 kommuner belägna inom Stockholms län. 
Genom åren har kommungränserna förändrats och kommuner har försvunnit från 
regionen, däribland Östhammar kommun. Regionen har genom sin geografiska 
position en stor närhet till vattnet. Det har varit en förutsättning för regionens 
framväxt. Placeringen av regionen och staden bidrar också till utmaningar för den 
fortsatta tillväxten. Mer om detta kommer behandlas längre fram i avhandlingen.  

Regionplaneringen inleddes i Stockholm som en nödvändighet att se utöver 
kommunens gränser. Stockholmsregionens stora tillväxt ledde till behovet av en 
regional plan. En av de bakomliggande orsakerna var spår- och tunnelbanenätet som 
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skulle komma att passera genom flertal kommuner. (Regionplane- och trafikkontoret, 
2002). Stockholms tillväxt längs tunnelbanelinjerna under 1900-talet och den relativt 
lilla stadsbebyggelsen har inneburit att man har en förhållandevis liten stadskärna med 
innerstadskaraktär(Regionplane- och trafikkontoret, 2002). Ett dokument som i har 
haft stor innebörd för utformningen av stadens utformning är stadsplanen från 1952. I 
1952 års stadsplan för Storstockholm var man säker på framgång redan från 
planeringsstarten(Merlin, 1971). Principerna för denna satellitstad var stadsdelar med 
10 000-20 000 invånare sammankopplade via det nya tunnelbanenätet. Stockholm 
som stad expanderades utåt till dessa förorter som var placerade långt ifrån centrum. 
1900-talets stora visionärer inom samhällsbyggnad(Ebenezer Howard, Le Corbusier 
& Frank Lloyd Wright) lämnade klara spår även i Stockholmsregionens 
utformning(Fainstein and Campbell, 2012). Tankarna kring ABC(arbete-bostad-
centrum)-städerna i Stockholm kan spåras till idéerna från Howards Garden 
Cities(Howard, 1965). ABC-staden var ett av dessa försök att skapa förorter med 
arbetsplatser, bostäder och centrum. Andra delar av Stockholmsregionen blev istället 
platser för villabebyggelse och kurorter, exempelvis Täby, Lidingö och Nacka. Dessa 
kopplades istället för av tunnelbanan ihop med lokala spårvagnsbanor(Lidingöbanan, 
Saltsjöbanan och Roslagsbanan). Än idag ser man stor skillnad mellan hur de 
utformades då och hur de ser ut idag. 
 
3.1.1 Stockholms regionplaner 
Som tidigare har nämnts spelade 1952 års stadsplan stor roll för utvecklingen av 
Stockholmsregionen. Sedan plan- och bygglagen infördes har tre regionplaner 
antagits, Regionplan 1991, RUFS 2001 och RUFS 2010. Vad som skiljer regionplaner 
från en översiktsplan är det faktum att det inte är lagreglerat. Istället är det en form av 
vägledning för kommuners översiktsplanering. En regionplan tar också upp aspekter 
som social rättvisa och integrering, något som den mer fysiska lagda översiktsplanen 
inte gör(Regionplane- och trafikkontoret, 2002). 

RUFS står för regional utveckling för Stockholm och är ett styrningsdokument 
som framtas av Stockholm läns landsting tillsammans med berörda kommuner, 
företag, organisationer. I RUFS 2001(föregångaren till dagens RUFS 2012) startade 
ett arbete med att skapa mer attraktiv bebyggelse som får en karaktär av en ”riktig” 
stad. Idéerna spåras tillbaka till den europeiska historiska staden med tät struktur, 
offentliga rum, variation i service och rörelse. Dessa bärande idéer om förtätning har 
en fortsatt dominerat roll för dagens planering i Stockholmsregionen 
(Regionplanekontoret, 2010).   
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© Lantmäteriet, i2012/901 
Figur 3.1.1 
Denna karta visar de 26 kommunerna tillhörande Stockholmsregionen. 
 
3.2 Bakgrund Nacka kommun 
Nacka kommun är en av de mest expansiva kommunerna i Stockholmsregionen. Den 
är den tredje i mest folkrika kommunen i regionen efter Stockholm och Huddinge 
med 94 000 invånare(Nacka kommun, 2012b). Mellan 1990 och 2012 ökade 
befolkningen med 28 817 invånare(Statistik hämtad från SCB). Det är en ökning de 
senaste 30 åren med cirka 45 % av befolkningen. Nacka kommun är också en del av 
vad man i RUFS 2010 omnämner som Stockholms ostsektor och där innefattas också 
Värmdö och delar av Stockholms stad. Geografiskt ligger Nacka rakt österut ifrån 
Stockholms innerstad. I tillväxtprognoser pekar det på ökad tillväxt och en ökning 
med 23 000 invånare de närmaste tio åren av Nackas befolkning. Under de senaste 20 
åren har mycket av den ny bebyggelse skett i den västra delen av Nacka. Detta ser 
man tecken på i den regionala planeringen. Ett bevis på denna tillväxt är att just den 
delen av Nacka i RUFS 2010 tillhörde den centrala stadskärnan i 
Stockholmsregionen. Enligt SCB:s benämningar av tätorter görs denna tillhörighet till 
den centrala stadskärnan. Till detta område tillhör Sickla köpkvarter och Nacka 
Forum, de två dominerande centrumen i kommunen. I detta område bor cirka en 
tredjedel av kommuns befolkning. Nacka har förutom centrumen ett antal mindre 
lokala centrum. Dessa är Älta, Orminge, Ektorp, Björknäs, Saltsjöbaden och Fisksätra 
centrum. En beskrivning av kommunen utifrån kartmaterial kan ses i kapitel 6.2.  
Inom kommunen bor 40 % av befolkningen i småhus, att jämföra med 7 % i 
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Sundbyberg kommun(Statistik hämtad från SCB).  Det berättar en del om hur olika 
kommuner i regionen växt fram och hur de ser ut idag. Men också om vilka roller de 
olika delarna i Stockholmsregionen har.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2.1                                                                                            © Lantmäteri , i2012/901 
Här visas befolkningstätheten(antal invånare per kvadratkilometer) och befolkningsmängd i 
Nackas olika områden. I kartan är också matbutiker utplacerade. Symbolerna storlek beror 
på matbutikernas storlek. Statistik hämtad från: Nacka kommun, Statistik. Statistiken är från 
2010. 
 
3.2.1. Nackas kommuns trafiksituation 
Nackas kollektivtrafik sammankopplas idag med Stockholm via busstrafik till 
Slussen. Biltrafiken samsas också om denna bilväg in till centrala Stockholm. Det 
innebär att för stora delar av Nackas trafik och hela Värmdö kommuns trafik idag 
tvingas färdas genom ett smalt område på västra Sicklaön. Detta gör trafiken mycket 
sårbart vid olyckor och trafikstockningar.(Nacka kommun, 2012a). Även den 
kollektiva trafiken till Nacka och Värmdö passerar genom detta utsatta område. För 
resande till andra delar av Stockholmsregionen finns möjlighet till resor via Södra 
länken och bilväg till Gullmarsplan och Hammarby Sjöstad. I Älta i sydvästra Nacka 
kan också resande passera. Dessa är samtliga bilvägar ur Nacka kommun idag. 
Utseendet av trafiken från Nacka kan liknas med en tratts form(Nacka kommun, 
2012a). Utöver bussförbindelser finns Saltsjöbanan som går mellan Slussen och 
Saltsjöbaden. Med anledning av Slussens kommande ombyggnation kommer 
trafiksituationen i Nacka påverkas under den rådande byggtiden. Under en viss 
tidsperiod av projektet flyttas bussterminalen för Nacka och Värmdö kommuns 
bussar. Trafikvägen Stadsledskajen(som förbinder Slussen med Nacka) och där även 
bussar reser kommer minskas från fyra till två körfiler och Saltsjöbanans slutstation 
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förflyttas. Det råder oklarheter om exakta placeringar och tider men dessa åtgärder 
kommer ske(Slussen, 2013). Utöver bussar och saltsjöbanan finns det kollektiv 
transport i form av båttrafik. Båtlinjen har fyra hållplatser i Nacka och går från 
Nybroplan till Frihamnen och passerar även Djurgården och Lidingö(SL, 2013). 
Denna förbindelse spelar störst roll för boende i anslutning till denna linje. 
 
 
4. TEORI 
I detta kapitel framförs de teorier som är utgångspunkten för undersökningen. Kapitlet 
är uppdelat i tre delar som berör avhandlingen men som har utgångspunkt ifrån tre 
olika infallsvinklar. Den första delen tar avsats i trafik- och bebyggelsen och vilka 
aspekter som bestämmer bilandvändning. Avsatsen i del två är maktstruktur i platsers 
hierarkiska placering. Del tre förklarar polycentrism och utgår ifrån exemplet med 
Randstad i Holland.    
 
4.1 Bilberoende, stadsförtätning och kollektivtrafik 
I boken Cities and automobile dependence: a textbook läser man om att tätare 
stadsstruktur innebär ett mindre bilberoende och en större användning av 
kollektivtrafik, gång och cykel som färdmedel(Newman and Kenworthy, 1989). 
Newman och Kenworthy undersökte 32 städer globalt. Man märkte i undersökningen 
en generell skillnad emellan Europeiska, Nordamerikanska och Asiatiska städer.   

Samtidigt märkte man skillnader mellan städerna samma världsdel. I Europa har 
de flesta städerna en hög koncentration av arbetsplatser, handel, kulturella event, 
offentliga verksamheter i det historiska urbana centrumet istället för i de periferiala 
delarna av staden(Breheny and Rookwood, Ralph, 1999; Newman, 1996, med flera). 
Det innebär att de centrala delarna är dominerande och att städer ofta utgår ifrån en 
enda centralort(Christaller, 1933). Andra delarna av staden har inte samma täta 
bebyggelse och det har påverkan på trafiken. Newman och Kenworthy’s menar att en 
tät stadsstruktur är en förutsättning för att minska bilberoende och en ökning av antal 
resor med kollektivtrafik. Flera instämmer i denna beskrivning om en tätare 
stadsstruktur innebär ett mindre bilberoende och flera kollektiva resor(Breheny and 
Rookwood, Ralph, 1999; Næss et al., 1996). Men en förätning innebär inte per 
automatik att antal bilresor minskar. I rapporten Persontransporter gjord av 
Trafikverket 2012 pekar man på att innan den kollektiva transporten täcker upp 
samma det geografiska efterfrågansmönster som biltrafiken gör kommer inte 
biltrafiken minskas. Just detta framförs även av Newman (1996) som konstaterar att 
man måste erbjudas något mer attraktivt än vad bilanvändningen innebär. Helt enkelt 
krävs det att resor med andra transportmedel än bilen skall vara ett mer självklart val.  

Det finns samtidigt forskare som anser att detta är en alltför enkel beskrivning 
och att det är viktigt att förstå att flertal olika aspekter spelar roll(Breheny, 1995; 
Næss et al., 1996) Kritik mot detta är att bilanvändningen inte enbart kan förklaras av 
strukturen utan att socioekonomiska och kulturella aspekter också måste 
förstås(Dieleman et al., 2002). I en omfattande undersökning av Næss et al. (2001) i 
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Nordiska städer ser man ett klart samband mellan restiden och valet av 
transportmedel. När restiden blev längre valdes bil i allt större utsträckning. Det kan 
därför finnas fördelar att minska avståndet genom att förbättra kollektiva resor.  För 
att öka användandet av kollektivtrafik kan lösningen vara en tätare stadsstruktur. En 
tätare stad skapar förutsättning skapar en större efterfrågan på kollektivtrafik genom 
högre befolkningstäthet. Flera positiva effekter som mindre miljöbelastning och lägre 
kostnader går också att räkna med anser (Söderlind, 1998). Fördelar med en relativt 
hög befolkningstäthet är samtidigt att det behövs för att kunna erbjuda en relativ hög 
nivå av service och arbeten(Næss, 2012). Där kan man se en skillnad på Europeiska 
städers ”stadskärna” och förorter. Planeringen har i Sverige historiskt präglats av en 
funktionsspridning som inneburit ett längre av avstånd mellan boende, arbete, fritid 
och service(Lundkvist, 1998). Idag ser man tendenser i alla fall på planeringsstadiet i 
hur man efterfrågar tätare och mer integrerade områden.  
 
4.2 Den hierarkiska maktstrukturen 
Ett maktförhållande mellan byggd miljös betydelse har länge diskuterats inom 
samhällplaneringen. Det hierarkiska förhållandet mellan centrum beskrivs av 
(Christaller, 1933) som i sin centralortteori förklarar maktstrukturen utifrån centrala 
orter placering och betydelse. Utgångspunkten var marknadsplatser som enligt 
Christaller (1933) var att placeringen skall ske så nära konsumenterna som möjligt 
och därigenom besöker konsumenterna det närmast centrumet. Teorins mål var en 
minimering av ressträckan. Man måste förstå att konsumtionsmönster idag är mer 
utvecklade. En förbättrad framkomlighet och ett större utbud innebär att detta inte 
enbart kan förklaras av denna hierarkiska teori(Gregory et al., 2009). Trots kritiken är 
det viktigt att se till strukturen i den urbana miljön. Bostäder, arbetsplatser och service 
är placerade på ett sätt som ger en viss hierarki i den byggda miljön(Newman and 
Kenworthy, 1989). Centralortsteorin är därför inte möjlig att bortse ifrån om man 
skall förstå utformningen av en stad. Den får en mer intressant användning i studier av 
stadstillväxt och förtätning i en stads periferiala områden. I en undersökning utförd av 
(Cervero, 1995) undersöker han de Stockholms planerade nya förorter. Vad studien 
visar är att de nya planerade områdena som klarade av att förse god service innehöll 
många fler arbetsplatser. Det är en företeelse som också diskuteras av (Jacobs, 1961). 
Hon pekar på det omedvetna ekonomiska beroende som sker mellan 
arbetande(dagtid) och boende(kvällstid). Båda dessa grupper nyttjar service som gör 
den mer lönsam.  

Hur sammankopplingen är till stadens trafiksystem och särskild centrum kan 
också förklara positionering i makthieriarkin. Men ser detta annorlunda ut med en 
flerkärnighet där inte enbart ett centrum har en dominerande position? I 
Randstadsregionen samverkar flera städer med ett utbyte av arbetstillfället och 
tjänster(Pain and Hall, 2006). Idén med att minska beroendet av en enda centralort 
diskuteras kopplat till problematiken i trafiken. Flertalet forskare framhåller behovet 
av fler knytpunkter i kollektivtrafiken. Trafikorienterad utveckling är en utveckling 
där bostadsområde med blandad användning eller ett handelsområde avses för att 
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maximera tillgången till kollektivtrafik. Dessa områden har en tät stadsbebyggelse 
kring en tågstation eller en busscentral. Detta utförs för att skapa en knytpunkt på 
lokal nivå som ger bättre möjlighet kommunikationer med kollektiva medel(Holmes 
and van Hemert, 2008). Men också för att skapa kompletterande centralorter till en 
överbelastad kärna i staden eller regionen. Denna diskussion fortsätter vidare i 
fortsatta kapitel med beskrivning av förhållande i Stockholmsregionen och mer 
specifikt i Nacka kommun.   
   
4.3 Polycentrism - Randstadsområdet 
Polycentrism innebär att det finns flera centrum. Ordet Poly kommer från grekiskan 
och innebära helt enkelt flera. Uttrycket är ett alltmer förekommande uttryck i 
samhällsdebatten. Det kan användas som beskrivning om städer och om regioner. 
Motsatsen till polycentrism är monocentrism och betyder att det bara finns ett 
centrum. I uppsatsen används flerkärnighet som en synonym för polycentrism. 
Kärnan i en region eller en stad är traditionellt i den Europeiska staden där den 
monetära och styrande makten är placerad. Detta är vad i kapitel 1.1 Begrepp och 
definitioner definieras som stadskärna. Användning av ordet centrum kan vara 
problematiskt av anledning av att ordets innebörd kan skilja sig stort beroende på i 
vilket sammanhang det sätts. I detta arbete definieras det som de centrala platser som 
innehåller stor andel befolkning och bidrar med arbetsplatser till omgivande område.  

Som förklaring av polycentrism och en polycentrisk region används 
Randstadsområdet i Holland som exempel. Här finns städer som Rotterdam och 
Amsterdam. Det är precis som i jämförelse med Stockholmsregionen i Sverige den 
viktigaste ekonomiska regionen för landet(Regionplanekontoret, 2010). Städerna 
sammankopplas med goda förbindelser med järnvägar, bilvägar och hamnar. I 
regionen finns även två av Europas största flygplatser maximalt en timme bort från 
städerna i Randstad. Men varför används Randstad som ett exempel på en fungerande 
polycentrisk region? Jo, det finns flera faktorer som bestämmer detta. Det finns en 
stor pendling mellan städerna i fråga om arbetet. Sedan har även de olika städerna 
olika funktioner. Rotterdam är en stor hamnstad medan det är i Amsterdam som 
statliga myndigheter och företags högkvarter i störst utsträckning är belägna(Pain and 
Hall, 2006). Vad som skiljer Randstad från en monocentrisk region är att det finns det 
en beroendesituation mellan städerna som inte återfinns i en monocentrisk region. I en 
monocentrisk region eller stad blir beroendet inte lika demokratiskt fördelat. Här finns 
det ofta en tydligare hierarki mellan områden eller städer och även en tydligare 
funktion. Detta diskuteras vidare i kapitel 6.    
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5. DEN FORSATTA UTVECKLINGEN 
Detta kapitel diskuteras mer djupgående regionala planeringsprojekt i 
Stockholmsregionen och i Nacka kommun. Främst handlar det om projekt som berör 
kollektivtrafiken och biltrafiken. Här diskuteras infrastrukturella planer vidare och 
kopplas till de översiktliga planerna som finns.  
 
5.1 Stockholmsregionens fortsatta utveckling 
Det är av stor vikt för Sverige att Stockholmsregionen fortsätter ha en stark ställning. 
Denna önskning framhålls ofta i debatter om Sveriges utveckling och framhålls även i 
RUFS 2010. I Stockholmsregionen finns idag 25 % av landet alla arbetsplatser. Här 
ligger också majoriteten av landets myndigheter samt regering och riksdagen. Inom 
Stockholms läns kommuner arbetar man idag efter RUFS 2010 och betecknar det som 
Stockholmsregionen. Denna övergripande plan togs fram efter arbete med kommuner, 
företag, organisationer och medborgare. Visionen som framförs är att Stockholm ska 
bli Europas mest attraktiva storstadsregion(Regionplanekontoret, 2010). Vad detta 
innebär är svårt att förstå men visar ändå på den kraft som läggs i arbetet med 
Stockholmsregionen. De största utmaningarna som nämns är bostadsförsörjningen 
och trafikfrågorna(Regionplanekontoret, 2010). Det är också av den anledning det är 
viktigt att förstå svårigheterna med denna utveckling. Trafiken står inför problemen 
med överbelastning samtidigt som bostäderna är för få. Prognoser tyder på en ökning 
med 400 000 människor fram till 2030(SCB, 2009). Men hur skall dessa två 
utmaningarna samverkas? Dagens struktur i Stockholmsregionens trafik har svårt att 
klara av dagens trafikmängd och därför krävs det stora utbyggnader av infrastruktur 
för att möjliggöra denna befolkningsökning.  

Trafiken i Stockholmsregionen väntas öka med 80 % fram till 2030. 
Utvecklingen är helt naturlig när detta jämförs med prognosen för inflyttade invånare 
Detta tror man kommer innebära trängsel och trafikstörningar som kan hota miljön 
och tillväxten i Stockholm. Ur ett internationellt perspektiv får detta effekter i hela 
landet.  Stockholmsregionen fungerar idag som navet i den svenska ekonomin och är 
den ledande regionen i landet(Stockholmsförhandling, 2007). I jämförelse med 
Randstad finns inte utbytet på samma sätt i Stockholmsregionen(Pain and Hall, 2006). 
Med mindre städer som Norrtälje, Södertälje och Enköping är utbytet inte jämbördigt 
och inpendling till Stockholm och betydligt större än den ut från Stockholm. Detta 
visar på Stockholmsregionens monocentriska utformning.  Trafiken försvåras av att 
ännu fler pendlar in för att arbeta och problematiken i trafik är idag redan stor, det 
gäller både kollektivtrafiken och biltrafiken. Gällande biltrafiken har sedan länge 
diskuterats om en ringled och förbifart för att förbättra framkomligheten i biltrafiken. 
I den omtalade Dennis-överenskommelsen från 1992 var ringleden och förbifart 
vägprojekt som planerades. När Dennispaketet upplöstes 1997 fanns det beslut om 
förbifart, Södra- och Norra länken. Det finns idag ännu inget beslut för Östra 
länken(“Stockholmsförsöket”, 2006). De övriga projekten är under planering och 
byggnadsstadiet förutom Södra länken som färdigställdes 2003. I jämförelse med 
andra storstäder har Stockholm därför inte en ringled. Att trafiken idag tvingas färdas 
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genom stadskärnan är problematiskt och inte fördelaktigt. Anledningar för att 
Stockholm saknar ringled finns. Den första är att Stockholm inte har haft en 
tillräckligt stor befolkning. Hade det varit tillräckligt viktigt hade denna 
trafikombyggnad prioriterats. Den andra anledningen är Stockholmsregionens 
geografi. Regionens geografiska läge gör det till ett område med ständig närhet till 
vatten men innebär också att ringled inte utfyller samma viktiga funktion som i 
exempelvis Paris.  

För att uppnå den önskade ökningen av kollektivtrafikresande som framförs i 
RUFS 2010 har det påbörjats och färdigställts ett antal projekt, tvärbanan ett exempel.  
Stockholms kollektivtrafik och särskilt tunnelbaneförbindelserna har en väldigt 
monocentrisk utformning där samtliga tunnelbanelinjer passerar T-centralen. Detta 
har också varit väldigt talande för biltrafiken i Stockholmsregionen. Den spårbundna 
kollektivtrafiken utnyttjas idag redan till full kapacitet(Storstockholms lokaltrafik, 
2012). Kollektivtrafiken som planeras idag skall försöka lösa situationen genom att 
leda trafiken bort ifrån särskilt utsatta sträckor(Eriksson, 2013). 

En stadsstruktur med subcentrum som diskuteras av (Breheny and Rookwood, 
Ralph, 1999) är utbyggnad av kompletterade centrum till den traditionella 
stadskärnan. Idén om kompletterande centrum är inget nytt fenomen i 
Stockholmsregionen. I en undersökningen utförd diskuteras två generationer av ”New 
Towns”.  Till den andra generationen tillhör Skarpnäck och Kista(Cervero, 1995). 
Skillnader man idag ser mellan området tycks bero på att Kista innehar mycket fler 
arbetsplatser jämfört med Skarpnäck. Gemensamt för dessa områden och ABC-
områdena var att samtliga byggdes i anslutning till tunnelbanan. För 
Stockholmsregionens del är det inget nytt med en kollektivbaserad utveckling utefter 
den kollektiva strukturen(Holmes and van Hemert, 2008). I den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholm är i flera fall det Cervero(1995) refererar till som 
”New Towns” som regionala stadskärnor. Exempelvis Kungens Kurva-Skärholmen 
och Kista-Sollentuna-Häggvik som var första respektive andra generationen av dessa 
nyplanerade stadsdelar. Att skapa starka regionala stadskärnor är en strategi i att lösa 
problemen med enbart en stadskärna och att undvika att bebyggelsen sprider ut sig 
alltmer(Regionplanekontoret, 2010). 
 
5.2 Nacka kommuns utveckling 
I en intervju utförd med Sven Andersson arbetande som översiktsplanerare på Nacka 
kommun diskuterade han utifrån Översiktsplanen Hållbar utveckling i Nacka 
kommun(2012) vilka samhällsbyggnadsstrategier som för kommuns planering var 
viktigast. Det första var en förtätning av centrala Nacka. I detta innefattas planerna på 
en ny stadsdel, Nacka Stad. Trafikfrågorna var den andra viktiga punkten. Här 
framhåller man den planerade tunnelbanan som en central och viktig 
utvecklingspunkt. Den tredje samhällsbyggnadsstrategin är en upprustning av de 
lokala centrumen i kommunen.  Med en förtätad struktur i central Nacka vill man 
samtidigt se till att de lokala centrumen inte förlorar underlag och tappar sin funktion.  
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I dessa centrum planeras det bostäder för att öka underlaget för att bedriva 
verksamheter. Detta ökade underlag med en högre befolkningstäthet menar flera är 
viktig för att behålla lokal service(Næss, 2012; Söderlind, 1998). Nacka kommun har 
flertal naturområden och är har stor närhet till vatten. Den fjärde viktiga 
stadsbyggnadsstrategin är att bevara och stödja den gröna och blåa 
strukturen(Andersson, 2013). Anledningen är att se till att miljön kring naturen och 
vattnet inte hotas.  

Samtal sker idag om att placera en ny bussterminal i Nacka centrum i anslutning 
till den planerade tunnelbanan. Det tros på sikt innebära att stora delar av Nackas 
busstrafiken inte längre går in till Slussen, men självklart kommer det finnas undantag 
i de längre sträckorna. Exempelvis kan det komma att bli så att boende långt ut i 
Nacka kan fortsätta använda buss. Detta för att undvika byten som annars gör att man 
väljer bort kollektivtrafik(Andersson, 2013). I anslutning till de nya 
tunnelbanestationerna har Nacka kommun som krav i överenskommelsen att uppföra 
13 000 bostäder. Förutom detta är en upprustning av Nackas lokala centrum och 
ökande av byggnation i anslutning en stor fokusfråga. Förbättrade kollektivtrafik-
förbindelser är i detta fall en förutsättning för att möjliggöra förtätning av Nacka. 
Förtätningen innebär att bebyggelsen blir mer koncentrerad och som i Nackas fall att 
flera bostäder inom samma område uppkommer. Trafiken och bebyggelsen samspelar 
här med varandra, både dessa måste byggas ut och/eller förbättras. Något som 
framhålls i Trafikverket (2012) är att den trafiken som inte kommer minska är den 
mellan regionens yttre kommuner och resor som inte är arbetsrelaterade. Detta är 
intressant att jämföra med de stora problemen i Stockholmsregionens trafik idag som 
handlar om köbildning och överbelastning under rusningstiderna till och från arbeten. 
I den nationella jämförelsen är kollektivtrafikanvändandet i Stockholmsregionen stor 
och regionalt ligger Nacka kommun också högt(Storstockholms lokaltrafik, 2012). 
Med detta sagt är största problemet att minska bilberoendet i trafik i Nacka inte 
arbetsrelaterade resor även om detta tycks vara det allra största fokus för närvarande. 
Det är vad Næss et al. (1996) menar en stor utmaning och komplettera kollektivtrafik 
där den idag väljs bort till förmån av bilen.     
 
 
6. PROBLEMATIKEN I STOCKHOLMSREGIONEN  
I den första delen av detta kapitel problematiseras Stockholmsregionens utveckling 
och här beskrivs också ett antal aktuella stadsdelsplaneringsprojekt och jämförts med 
de tidigare stora stadsdelsprojekten i regionen. Del två förklarar de nya stadsprojekten 
i Stockholmsregionen. I tredje delen diskuteras hur viktigt det är för bostadsområden, 
verksamheter och service att det finns arbetsplatser nära belägna och vad det gör för 
rörelsen i dessa områden. 
  
6.1 Planering för tillväxt i Stockholmsregionen, en regional fråga? 
En utveckling med förtätad struktur av de glesa svenska stadsregionerna är 
nödvändigt för att ge realistiska möjligheten för att gå, cykla och använda 
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kollektivtrafik menar Naturvårdsverket (2005) i rapporten Stadsutveckling för 
hållbara transporter. I rapporten pekar man på hur trafikpolitiken har prioriterat 
framkomligheten. Det innebär att man enbart studera hur man lättast ska utföra resor 
från en plats till en annan. I Stockholmsregionen har detta handlat främst om resor till 
och från arbetet. Dessa resor är också de som skapar mest problem i trafiken, både i 
kollektivtrafiken och i biltrafiken. Att skapa en mer flexibel kollektivtrafik innebär att 
det finns flera knytpunkter och att flera resor underlättas med kollektivtrafik. Orsaken 
till att man vill se denna utveckling är att bilanvändandet anses vara för stor. Den 
spårbundna trafiken är idag absolut viktigast för kollektivtrafiken. Jämfört med buss 
har den möjlighet att transportera mer människor. Kartan över dagens spårbundna 
kollektivtrafik vittnar om att alla resor leder in mot centrala stadskärnan. Det finns 
precis som för biltrafik ett behov av en form av ringled även av den spårbundna 
kollektivtrafiken. Detta skulle en bättre situation genom att trängseln i utsatta 
områden skulle kunna undvikas. Men också att resor skulle underlättas och flera 
skulle välja kollektiva resor. Som alltid är stora infrastrukturella projekt beroende av 
finansiering. Men av den anledningen av att en så pass stor del av Sveriges befolkning 
bor i Stockholmsregionen borde det vara ett riksintresse att prioritera. Trafikverket är 
också medvetet om problematiken. Men de infrastrukturella förändringar som krävs är 
kostsamma och därför svåra att prioritera då dagens trafik behöver åtgärdas och 
underhållas(Trafikverket, 2012).  

Att inte utföra förändringar i kollektivtrafiken innebär att det troligtvis inte blir 
minskat bilanvändande. Biltrafiken har samtidigt spridit ut befolkningsunderlaget som 
krävs för att driva butiker, skolor och annan service. Det är av den anledningen 
förtätning är viktigt. Utglesning av befolkningen har ökat avståndet mellan bostäder, 
arbetsplatser, butiker, skola och annan viktig service. Mer om detta återkommer jag 
till i kapitel 6.3. Men svårigheterna att få folk att välja kollektiv transport beror på 
flexibiliteten i bilanvändandet. Det är något som flera forskare är eniga om är ett av 
de stora problemen för städer(Newman and Kenworthy, 1996; Næss, 2006; Söderlind, 
1998). Denna stadsmiljö som dagens planeringsprojekt handlar om är att skapa 
områden som fungerar som innerstaden. Där kan man handla, hämta barn i skolan och 
nyttja annan service inom ett relativt litet område som inte kräver resor. Problemen i 
Stockholmsregionen är att denna täta stadsmiljö enbart finns i Stockholms innerstad. 
Jämfört med tidigare nämnda Randstadsregionen har Stockholm inte alls samma 
utbyte med omkringliggande städer. Randstadsregionen innefattar flera medelstora 
städer medan Stockholm är helt klart dominerande. Även om utbyte sker med andra 
städer handlar det främst om inpendling till arbetsplatser i Stockholmsregionen. I 
sammanhanget pratas det om Mälardalsregionen men jämförelse är inte utbytet jämt 
fördelat för att skapa en lika fungerande polycentrisk region som Randstad. Inom 
regionen är också Stockholms kommun utifrån centralortsteorin av Christaller (1933) 
dominerade centralorten för arbetsplatser. Andra områden får en mer servicebetonat 
utseende och fungerande samtidigt mer som sovstäder. Det blir problematiskt när 
denna utformning påverkar trafiken i sådan stor utsträckning att väg- och 
kollektivtrafiknätet är överbelastat.     
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Dessa problem kan spåras tillbaka till hur Stockholmsregionen planerades förr 
med områden som inte skapande fungerande kompletterande delar till Stockholm. Det 
går inte heller att bortse från utseendet av de centrala delarna roll i Stockholm och det 
faktum att det är svårt att bygga staden utåt. Att fungerande subcentrum byggs är 
därför avgörande för att bryta med dagens monocentriska utformning. För det stora 
problemet med trafiken i Stockholmsregionen är att arbetsplatser inte är tillräckligt 
jämt fördelade. Detta diskuteras vidare i kapitel 6.2.  

Svårigheten med att uppnå dessa regionala planeringsmål är att få samtliga 
kommuner att arbeta åt samma håll. Rapporten RUFS är något som Andersson (2013) 
menar inte har arbetats med särskild mycket i kommuner. Istället har planeringen 
skett inom kommunerna. Den bristande samverkan mellan kommunerna är inte enbart 
problemet. Uppdelningen av de olika planeringsdelarna är också ett problematiskt 
inslag. Exempelvis sker kollektivtrafikplaneringen och biltrafikplaneringen i 
Stockholms läns lansting på olika håll. Uppdelningen av funktionerna innebär att 
arbetet sker på eget håll och att helheten därigenom kan gå förlorad. Denna 
stuprörsformade strukturen i offentlig sektor är ingen okänd företeelse. Men den är 
olycklig och innebär att det skadar en annars mer fungerande samverkan.  

För Stockholmsområden fortsatta förtätningsarbete kommer det som nämnts 
tidigare krävas fler knytpunkter för kollektivtrafik. Flertal nya planerade och redan 
färdigställda kollektiva förbindelser har i uppgift att sammankoppla och underlätta 
framkomligheten(Eriksson, 2013). Detta är åtgärder som borde utförts tidigare i 
Stockholmsregionen och som idag därför försvårar trafiksituationen. På samma sätt 
har saknaden av ringled och förbifart inneburit att biltrafiken tvingas transporteras 
igenom staden. I en åtgärdsvalstudie utförd av Trafikverket visas en prognos över de 
tänkbara flaskhalsarna inom Stockholms central delar och Nacka kommun 2030. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartan visar på ett trafiksystem som under vissa perioder är överbelastat. De röda 
områdena är vad man i prognosen spår kommer vara flaskhalsar under vissa perioder.   
En ökning av kollektivtrafik är viktig för att förminska trycket på bilvägarna. Men det 
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måste förstå att i denna uppskattning av vägnätet år 2030 har man tagit in de 
planerade förändringarna i kollektivtrafiken i beräkning. Det är både biltrafiksystemet 
och det kollektiva trafiksystemet som idag under perioder belastas till 
maximalt(Eriksson, 2013). 
 
6.2 Stockholms nya stadsdelar. Den kollektivtrafikbaserade staden 
 Tidigare har med utgångspunkten I Robert Cervero’s artikel Planned Communities, 
Self-containment and Commuting: A Cross-national Perspective beskrivits hur 
Stockholm har haft två generationer av ”New Towns” som definieras som områden 
periferial stadsbebyggelse som kopplas ihop med spårtrafik. De definieras också av 
Merlin (1971) som gör en jämförelse mellan Stockholm, Paris och London under den 
första generationen av dessa planerade områden. Även om tanken var arbete-bostad-
centrum skapades inte tillräckligt med arbeten. Skillnaden mellan idé och praktik blev 
stor. Istället för att det skapades fungerande subcentrum blev resultatet istället en 
utspridning av Stockholms som stad. Vad som har visat är att det är svårt att bryta den 
klassiska staden struktur och vad man definierar som stadens kärna även fast önskan 
och idéerna har funnits(Newman, 1996).  Det har inneburit konsekvenser i form av 
problematisk funktionsseparering(Söderlind, 1998). Även om det till en början inte 
alls var vad som eftersträvades. Stockholm saknar inte arbetsplatser, placeringen av 
arbetsplatser är dock inte jämt fördelade och centrerade till specifika områden i 
regionen. Med anledning av detta är det viktigt att ta i beaktande i den framtida 
planeringen. Arbetsplatsers betydelse diskuteras vidare i kapitel 6.3. Idag ser man nya 
områden som växer fram i liknande form som stadsbyggandet Cervero (1995) 
diskuterar. Utöver Nacka kommuns stadsprojekt planeras Vällingby 
parkstad(Stockholms stad), Hagastaden och Arenastaden(Solna kommun). För de 
likheterna som finns mellan dessa projekt och exempelvis Vällingby och Skarpnäck är 
hur byggande ska ske i närhet till befintlig eller framtid spårtrafik. Betyder det att 
planeringen i Stockholmsregionen är på väg att återvända till en den kollektivbaserade 
staden som präglade 1900-talets första del(Newman and Kenworthy, 1996)? Mikael 
Eriksson (2013) berättar att i förhandlingar om tunnelbaneutbyggnaden med Nacka-, 
Järfälla- och Solna kommun la man stort fokus på kravet om bostäder av de berörda 
kommunerna. Att också få arbetsgivare är självklart önskvärd. Till skillnad från att 
skapa bostäder är arbetstillfällen svårare att skapa. Även om lokaler finns krävs det att 
platsen känns attraktiv nog. Ett exempel är hur det i Nacka Strand står tomma lokaler 
eftersom företag flyttar sin verksamhet. Mer om detta i kapitel 7. Nacka kommuns 
utmaningar. Men frågan är om man har lärt sig av tidigare misstag och planerar för att 
arbeten skall finnas i dessa stadsprojekt. Annars kan det innebära att man enbart 
återupprepar de tidigare utförda misstagen som diskuteras av Merlin (1971). Viktigt 
för denna nya stadsutveckling är att man strävar efter en autonom utveckling i fråga 
om arbetsplatser och service. Fördelar är att de kan fungera som ett komplement till 
dagens utsatta stadskärna, något som eftersträvas enligt RUFS 2010. Den tidigare 
forskningen utförd av (Næss et al., 1996) visar att det finns klara samband mellan en 
större stadstäthet och mindre utsläpp per person. Detta är en annan aspekt till varför 

 20 



man idag planerar tätare. Men mycket av problemet är idag trafiken och att alltför 
många resande passerar samma utsatta delar av trafiken under vissa tider. En lösning 
kan därigenom vara att placera arbetsplatser som kan bryta den alltför monocentriska 
utformningen. Det är oklart hur detta skulle fungera men klart är att det hade krävs en 
mer regional samverkan om detta ska möjliggöras. Vad samtliga är eniga om är att en 
tätare struktur ökar underlaget för kollektivtrafik och gör det mer attraktivt än om 
staden skulle vara mer utspridd(Gordon and Richardson, 1997). I 
Stockholmsregionens fall är utmaningen stor när nästan alla kollektiva transporter 
redan idag belastas till max.  

När trängselskatten skulle införas i Stockholm satte man ett halvår innan in 
stombusslinjer. Det innebär bussar med klara sträckor och en hög turtäthet. Försöket 
visade att antalet bussresor under denna period inte ökade. Men när sedan 
trängselskatten infördes ökade bussresorna drastiskt. Mikael Eriksson menar att det 
krävs både ”Piskan och moroten” för att få folk att välja bort bilen. Det visar detta 
försök. Att förbättra kollektivtrafiken är inte ensamt en lösning på dagens bilberoende 
i Stockholmsregionen. Just det faktumet förstås också av Newman (1996) som menar 
att det därför krävs en större täthet.  
 
6.3 Behovet av arbetsplatser 
Rådande skillnader mellan Stockholms stad och kringliggande kommuner gällande 
arbetsplatser är stor. I Stockholms kommun ligger idag 54 % av länets arbetsplatser, 
men enbart 41 % av länets förvärvsarbetare bor inom Stockholms kommun. Det är 
också av den anledningen jag har valt att visa skillnaden mellan Nacka- och 
Stockholms kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.3.1      © Lantmäteriet, i2012/901 
Förvärvsarbetare och Arbetsplatser per kommun 2010 i Nacka kommun och Stockholm 
kommun. Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik(RAMS) & SCB 
Hämtad från: Fakta om SL och länet 2011 
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Kartan visar just på den skillnad som finns mellan Stockholm stad och Nacka 
kommun i fråga om relationen arbetsplatser och förvärvsarbetare. Stockholm är helt 
självförsörjande på arbetsplatser i jämförelse med förvärvsarbete. Om samtliga 
boende inom Stockholms kommun arbetad inom kommunen skulle det utöver krävas 
inpendling. Det finns helt enkelt fler arbetsplatser än förvärvsarbetare. När man ser 
jämförelsen med Nacka kommun förstår man de strukturella skillnaderna i fråga om 
arbetsplatser i Stockholmsregionen, flest arbeten finns centralt. Den finns en tydlig 
monocentrisk struktur i Stockholmsregionen gällande arbetsplatsfördelningen. I 
Nacka kommun går tre yrkesverksamma invånare på två arbetande inom kommunen. 
Med dagens hierarkiska struktur med arbetsplatser centrerade blir kollektivresande 
främst något man gör under arbetsveckorna till arbetet. Även om man i 
Stockholmsregionen anser att det ska förbättras. Bilresorna är istället större under 
resterande tider. Men självklart är det positivt att främja kollektiva resor till och från 
arbeten men samtidigt är det under andra tider bilberoendet är större och därigenom 
största problemet.  

I Nacka är man orolig att kommunen utvecklas till en sovstad, med mycket 
bostäder och få arbetstillfällen(Nacka kommun, 2012a). Men hur påverkar detta 
Nacka kommun? Jo, ifall användningen av service begränsas till boende kan det 
innebära att lönsamheten sjunker och service försvinner (Jacobs, 1961). En anledning 
till oro är att Nacka kommun har nyligen förlorat sin största arbetsgivare CGI som 
flyttar sin verksamhet ifrån Nacka Strand till Kista(Stockholms Stad). Det innebär 1 
000 arbetsplatser som går förlorade i kommunen(Grändeby, 2013). Men vem förlorar 
på detta? Stockholmsregionen förlorar inte på denna omplacering, arbetena finns trots 
allt fortfarande kvar i regionen. Det som missgynnas av detta är den lokala platsen, 
Nacka Strand och även kommunen. Exempelvis restaurangverksamheter kan få svårt 
att verka i området. De stora svårigheterna som nämnts av Trafikverket (2012) var 
som sagt att öka kollektivtrafikresande som inte är jobbrelaterade. Varför 
arbetsplatser är så pass viktiga är att det bidrar till att öka utbudet i detta område. 
Detta i sin tur kan innebära att det i vardagen finns möjlighet att inte behöva resa 
alltför långt.  
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Figur 6.3.2       © Lantmäteriet, i2012/901 
Arbetsplatser och restauranger i Centrala Nacka(Sicklaön). Symbolerna på arbetsplatser 
beror på antal anställda per arbetsplats. Restauranger har en buffertzon av 100 meter.  
 
Kartan visar restauranger belägna i centrala Nacka(Sicklaön). Utifrån dessa har en 
buffertzon med 100 meter skapats. Detta för att visa hur flera restauranger bildar ett 
kluster vid specifika områden. Antal arbeten per arbetsplats bestäms av symbolernas 
storlek. Detta visar att i Nacka kommun är restauranger i stor utsträckning placerade i 
närhet till högst koncentration av arbetsplatser. Behovet av att ha arbetsplatser kan 
alltså vara en viktig aspekt för att verksamheter ska finnas. Det ekonomiska avståndet 
som diskuteras av Christaller är det längsta avståndet som folk är beredda att resa för 
att köpa en vara(Fischer, 2011). Vad som kan vara intressant att se utifrån centralorts-
teorin är hur platser med hög koncentration av arbetsplatser skapar centralorter lokalt 
genom att service även brukas av boende i området. Detta är vad Jacobs (1961) 
benämner som det omedvetna ekonomiska samarbetet. Förutsättningar för att skapa 
en mer förtätat stadsmiljö ser olika ut på olika platser. Anledningarna är olika, det 
handlar om det geografiska läget och topografin som bestämmer var det är möjligt att 
bygga. Sedan handlar det om tidigare bebyggelse och vad marken används till idag. 
Detta diskuteras mer i kapitel 7.2 om Nacka kommuns bebyggelsestruktur.  

Men det är inte bara verksamheter som restauranger som påverkas. Även trafiken 
påverkas av den monocentriska jobbstrukturen i Stockholmsregionen. Alltså att den 
största andelen arbetsplatser finns beläget centralt. Exempelvis ser man detta för den 
undersökta kommunen Nacka. I Nacka kommun har man köer ut, under 
morgonrusningen och köer in, under eftermiddagen. Den smala passagen från Nacka 
till centrala Stockholm skapar också köer för kollektivtrafiken som passerar 
därigenom under dessa tidsperioder på dagen(Eriksson, 2013). Bortsett från situation 
som råder under dessa specifika tidsperioder och vägar är trafiken fungerande i 
Nacka. I motsatta riktningar under samma perioder är trafiksituationen inte alls något 
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problem, där flyter det på bra(Andersson, 2013). Detta mönster gör sig tydligt på 
många delar i Stockholmstrafiken. Flaskhalsar uppstår där antalet resandet blir alltför 
koncentrerat under en viss tid. Anledningen till detta är trafiken till och från 
arbetsplatser(Movea, 2008). En prognos över flaskhalsarna i Stockholmsregionens 
ostsektor 2030 kan ses i kapitel 6.1.   
 
 
7. NACKA KOMMUNS UTMANINGAR 
Nacka kommuns utmaningar som man står inför är de inte ensamma om och det 
mönster gå att se i många liknande områden och kommuner. Förhållandet till 
regionens centrum har tidigare diskuterats utifrån Christaller (1933) och påverkar 
även Nacka. Andra utmaningarna för Nacka är bland annat tidigare nämnda bristen på 
arbetsplatser som råder i kommunen. För Nacka kommun kan en mer kompakt 
stadsstruktur omkring tunnelbanan och nuvarande Nacka centrum innebära att 
möjligheten för en fungerande knytpunkt skapas. Det kan innebära att trafiken inte i 
samma utsträckning blir beroende av andra kommuner då busstrafiken i huvudsak 
färdas inom Nacka kommuns gränser. I den senaste RUFS(2010) tillhörde Sicklaön 
den centrala stadskärnan. Detta menar Andersson (2013) har haft en påverkan på 
planeringen. I Nackas översiktsplan från 2012 nämns ”ett regionalt tänkande i 
planeringen”. Det menar Sven Andersson vore otänkbart för 10-15 år. 
Tunnelbaneförbindelsen kommer sammankoppla Nacka kommun med resterande 
delen av Stockholmsregionens kollektivtrafiknät och få sikt kunna göra det mycket 
mer attraktivt. Både värdet för fastigheter och bostäders attraktion kommer med all 
sannolikhet att öka. Samtidigt är det viktigt att arbetsplatser skapas för att undvika en 
situation där Nacka förvandlas till en sovstad. Nacka önskade i förhandlingen 
angående tunnelbaneförbindelsen att den skulle gå till ut till Boo-Orminge. Det var ett 
krav som inte realiserades men från Nacka kommun hoppas det i framtiden kunna bli 
en verklighet(Andersson, 2013). Anledningen till att Nacka kommun idag har förlorat 
arbetsplatser kan bero på läget i kollektivtrafiken menar Eriksson (2013). Förhållande 
och den hierarkiska positionen i Stockholmsregionen bestäms i stor utsträckning av 
hur väl sammanlänkningen är med kollektivtrafiken. Framförallt sammankopplingen i 
dagens tunnelbanenät. Nacka blir därigenom lidande och blir därför en svagare nod i 
det hierarkiska systemet, som diskuteras av (Christaller, 1933). I jämförelse med 
Nacka har tidigare nämnda Kista en starkare koppling. Just Kista byggdes samtidigt 
efter idén att både bostäder och arbetsplatser är belägna i samma område. Jämfört 
med de andra nämnda ”New Towns” är det samtidigt ett lyckat exempel(Cervero, 
1995). Det sammankopplas med tunnelbanan och har samtidigt en större närhet till 
Arlanda flygplats. Flygtrafiken är en viktig och därigenom har Kista samt andra orter 
belägna på den norra sidan av en stor fördel. För Nacka ger tunnelbanan därigenom en 
chans att kunna bli en starkare part i regionen. Jane Jacobs pekar på att det största 
behovet för stadsdelar med mycket bostadsplatser är att det även finns arbetsplatser. 
Det blir ett problem med funktionsseparering när man vill minska 
bilanvändandet(Söderlind, 1998). Kollektivtrafiken kan inte vara hur flexibel som 
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helst. Därigenom är det viktigt att funktioner integrerar och bostad, arbete och 
centrum finns nära varandra. För arbetsplatsfördelning blir ett stort problem i 
Stockholmsregion och lokalt i Nacka kommun. Genom att arbetet finns begränsas inte 
heller en stadsdels användning till kvällstid för boende(Jacobs, 1961). Detta bekräftas 
i fallet med arbetsplatser och restauranger(se kapitel 6.3). Det mest väsentliga tycks 
därför kunna vara att åstadkomma fler arbetsplatser. Fler arbeten innebär inte enbart 
att områden får mer liv med fler verksamheter. Om arbetsplatserna finns inom 
kommunen kan man försörja invånare med fler arbeten och man behöver inte pendla 
ut för arbete.    
 
7.1 Biltrafiken i Nacka kommun 
Även om användandet av kollektivtrafik är relativt stort i Nacka kommun så har man 
samtidigt ett stort användande av bil. Liksom på många andra delar av 
kollektivtrafikens nät belastas den idag i Nacka till max. Som även tidigare nämnt är 
det under vissa tider stora störningar i biltrafiken(Storstockholms lokaltrafik, 2012). 
När kommunen 2011 växte med 1500 invånare var det samtidigt en ökning med 2138 
bilar(Grändeby, 2012). Behovet av bil är bevisligen viktigt för många inom Nacka. 
Anledningarna kan vara flera. Detta kan säkerligen ha att göra med bebyggelsen att är 
utspridd men också att kollektivtrafiken inte har hunnit med den snabba tillväxten i 
kommunen. Den planerade tunnelbanan visar ändå på att åtgärder är på gång. 
Utbyggnaden av detta kollektiva nät kommer på sikt ge effekt, men redan idag är 
trafiksituationen besvärlig under vissa tider. På Nacka kommun är man medveten om 
detta. Särskilt med anledning av ombyggnaden av Slussen(Slussen, 2013). Det finns 
ingen absolut lösning för de utmaningarna som detta medför. Istället kommer handlar 
det om att försöka lösa problemen när de uppstår(Andersson, 2013). Idag är trafiken 
svårast på väg 222. Vägen passerar centrala Nacka och slutar sedan längre ut i 
Värmdö kommun. Det är därför inte möjligt att diskutera utmaningarna för Nacka 
trafiksituation utan att se till grannkommunen österut, Värmdö kommun. Vid både 
kollektivtrafik och biltrafikresor till Värmdö reser man igenom denna passage i Nacka 
som benämns av utredningar som en stor flaskhals i Stockholmsregionens 
trafiksystem(Movea, 2008). 

Nacka kommuns vägsystem klarar helt enkelt inte av en kraftig ökning av 
biltrafiken under de kritiska timmarna med resor till och från arbetet(Nacka kommun, 
2012a). Prognoser framtagna av trafikverket tillsammans med Nacka, Värmdö och 
Lidingö kommun visar också på att det kommer vara fortsatta problem i trafiken 
2030(se bild kapitel 6.1). Bebyggelse i både Nacka och Värmdö kommun kommer 
påverkas av denna situation. För Nackas del kommer bebyggelse i Kvarnholmen och 
Finnboda prioriteras, alltså de områden som är belägna närmast Stockholms innerstad 
och som även tillhör den regionala stadskärnan. Trafiksituationen kan därigenom 
försvåra en ökad tillväxt och befolkning men också arbetsplatser att undvika 
etablering i Nacka kommun.   
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7.2 Nackas bebyggelsestruktur  
Nacka kommun har i likhet med ett antal andra förortskommuner en stor andel 
småhus i jämförelse med Stockholms stad. Genom att göra en jämförelse mellan den 
centrala kommunen Stockholms Stad och andra kommuner i regionen gör sig den 
monocentriska strukturen tydlig. I fördelningen av lägenheter i flerbostadshus och 
småhus är 40 % boende i småhus jämfört med 10 % i Stockholm Stad(Trafikverket, 
2013). Det är inget förvånande men det är viktigt att förstå som en utmaning för ökad 
tillväxt i Nacka kommun. Detta innebär mycket för både befolknings- och 
bebyggelsetätheten men också för kollektivtrafiken. Redan befintliga småhusområden 
kommer med stor säkerhet inte försvinna. En omvandling av ett nuvarande 
villaområde till ett flerbostadshusområde är inte eftersträvansvärt och inte heller 
realistiskt.  I småhusområden finns inte samma underlag för ökad kollektivtrafik som i 
ett område med hög befolkningstäthet(Newman and Kenworthy, 1996; Næss, 2006 
med flera). Det analyserade materialet från Nacka kommun visar att i stora 
småhusområden är avståndet till busshållsplatser, affärer och skolor också betydligt 
längre. Samtidigt är det ett faktum att om underlaget inte är tillräckligt stort kommer 
ingen utökning denna service ske. Men det visar samtidigt på det intressanta faktum 
att även ifall tätheten är större i ett område så innebär det inte alltid att ett kluster av 
verksamheter och service samlas. Detta har att göra med områdets funktion som till 
viss del är beroende av antal arbetsplatser. Exempelvis är Fisksätra den tätorten med 
högst befolkningstäthet per kvadratkilometer men kartan visar att jämfört med 
Centrala Nacka är inte flera verksamheter och service samlat, i detta fall matbutiker. 
De allra flesta av dessa matbutiker är också placerade i anslutning till centrum och är 
alltså inte integrerade i bostadsområdena. Det är en kritik tidigare diskuterats och som 
framförts av Jacobs (1961) och Söderlind (1998). Att i framtid bebyggelse integrera 
bostäder och verksamheter kan därigenom vara en strategi att skapa områden som 
skapar möjlighet att kunna utföra dagliga inköp som inte kräver längre resor. 

Det är viktigt att förstå utmaningar för trafiksituationen i Nacka kommun i olika 
tidsspektrum. Den spårbundna trafikens innebörd kan inte överdrivas. Med det 
innebär att man kan se utmaningarna som kommunen står inför delas i ett före och 
efter tunnelbanan. Nackas kommuns utmaningar i trafiken idag är att lösa problemen 
när det uppstår (Andersson, 2013). Planeringen innan tunnelbanan bör ta i betänkelse 
hur resandet kan komma att förändrats med tunnelbanan. För genom det slutgiltiga 
beslutet om tunnelbana till Nacka Forum har kommunen möjligt att skapa en 
knytpunkt med ett tydligt centrum och samlad kollektivtrafik.  
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8. SLUTDISKUSSION 
Jag återvänder nu till de frågeställningar som tidigare ställdes. För att kunna förstå 
idéerna bakom krävs det vetskap om var problematiken ligger. Stockholmsregionens 
geografiska läge är en bidragande orsak till stadens kärna inte kan växa utåt. 
Platsbristen i regionens centrala delar innebär samtidigt att förtätning av områden 
krävs för att kunna se en fortsatt ökad befolkning I den nivå som eftersträvas. En 
bidragande orsak till förtätning är att tätare bebyggelse innebär mindre bilanvändande. 
Fast det krävs det att dagens kollektivtrafik byggs ut för att minska dagens stora 
belastning. En lösning jag ser är att skapa en spårbunden ringlinje som skapar flera 
knytpunkter än vad som är fallet idag. Ett stort bebyggelserelaterat problem i 
Stockholmregionen är arbetsplatsfördelning som är alltför monocentriska. Den 
påverkar starkt trafiksituationen när alltför många resande under dagens kritiska 
timmar i trafiken färdas på samma sträckor. Det räcker inte med vetskapen om 
problemen det krävs nya idéer för att lösa dem. I en ren spekulativ framtid där 
omliggande städer runt Stockholm har växt sig större, kan ett utbyte likt det i 
Randstadsområdet vara tänkbart. Idag, i den troliga framtiden lär vi se hur pendlingen 
blir större men också störst i fråga om arbetspendling in till Stockholmsregionens 
centrala delar. Det är den anledningen utveckling i regionen förmodligen kommer bli 
ytterst besvärlig. 

Jag har nu summerat det ur Stockholmsregionen som stort, men hur påverkas 
Nacka kommun av allt detta? Det mest tydliga är hur trafik enbart belastas hårt i en 
riktning med arbetsresande, väldigt många arbetspendlar ut ur kommunen. Effekten 
blir tydlig, kommunen blir mer en plats där man bor och bristen på blandad 
bebyggelse och arbeten innebär en funktionsspridning. Därigenom krävs det för 
många att bilen används i stor utsträckning. Det faktum att det finns få vägar ut ur 
kommunen och att även Värmdö kommuns befolkning berörs är problematiskt. Även 
om en utbyggd kollektivtrafik och den framtida tunnelbaneförbindelsen säkerligen 
kommer förbättra situationen lär problem fortfarande kvarstå. Lösningen anser jag 
skulle vara att skapa arbetsplatser inom kommunen så att arbetsresor inte är 
nödvändiga. Den hierarkiska maktstrukturen är här bestämmande över var 
lokaliseringen av arbetsplatser hamnar. Att Nackas största arbetsgivare flyttade till 
Kista i Stockholms stad bevittnar om det fenomenet. Hur praktiskt det än må vara att 
placera arbetsplatser i specifika områden anser jag att de redan diskuterade skälen 
vara nödvändigt att skapa en mer monocentriska arbetsplatsfördelning. Det skulle hela 
Stockholmsregionen tjäna på.  
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