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BOSTADSBRISTEN ÄR VÅR REGIONS STÖRSTA TILLVÄXTHINDER. TROTS 

DET ÄR STORA OMRÅDEN LÄNGS SPÅREN MELLAN STOCKHOLM OCH 

UPPSALA OBEBYGGDA. HÄR FINNS EN BOSTADSPOTENTIAL SOM VI INTE 

HAR RÅD ATT AVSTÅ FRÅN. 

När den första delen av Norra stam-
banan invigdes, den 20 september 
1866, tog resan mellan Uppsala och 
Stockholm två timmar och tre kvart. 
Det gick tre tåg om dagen i vardera 
riktningen och den Uppsalabo som 
till äventyrs ville resa vidare söder- 
ut fick först för egen maskin ta sig 
från Stockholm norra till Stockholm 
södra.

I dag, 150 år senare, tar resan 
mellan Sveriges största och Sveriges 
fjärde största stad knappt 40 minuter. 
Det som varit två helt separata städer 
har vuxit samman till en integrerad 
arbetsmarknadsregion med en inter-
nationell flygplats i mitten. 

Här är tillväxten starkast i landet, 
arbetslösheten lägst och pendlingen 
intensivast: över 40 000 personer 
pendlar dagligen på sträckan mellan 
Stockholm och Uppsala. En stor del 
av Sveriges samlade kompetens inom 
IT, medicin och finans utbildas och 
arbetar här och det finns goda förut-
sättningar att utveckla en inter- 
nationellt slagkraftig storstadsnod.

Men den allt allvarligare bostads-

bristen hotar att lamslå utvecklingen. 
Över 140 000 bostäder saknas i dag 
i Stockholms län och Uppsala län, 
samtidigt som befolkningen fortsätter 
att växa rekordartat. 

För den pendlare som tittar ut 
genom tågfönstret några mil söder 
om Uppsala ter sig detta osannolikt. 
Inget avslöjar att hon befinner sig 
mitt i Sveriges hetaste arbetsmark-
nadsregion, där bristen på bostäder 
är så svår att den hindrar människor 
från att flytta hit och företag från att 
växa.

Därute är det nämligen till stora 
delar helt obebyggt.

Här finns en enorm outnyttjad 
potential. Handelskammaren har 
tidigare visat att sträckan mellan 
Märsta och Uppsala skulle kunna 
rymma 100 000 nya bostäder och 
lika många arbetsplatser i stations- 
nära lägen – förutsatt att spårför-
bindelserna mellan Stockholm och 
Uppsala förstärks. 

Arkitektbyrån Stadsliv har fått 
i uppdrag att göra sin tolkning 
av hur några av dessa framtidens 

stationssamhällen skulle kunna se 
ut. Resultatet presenterar vi här: en 
vision av hur en smart infrastruktur-
satsning möjliggjort ett stort antal 
attraktiva, moderna och hållbara 
bostäder. 

Det går att riva tillväxthindren i 
vår region. Men det kräver att reger-
ingen nu skyndsamt fattar de nöd-
vändiga besluten för att stärka länken 
mellan Stockholm och Uppsala.

  Stockholm, maj 2016
MARIA RANKKA

vd, Stockholms Handelskammare

NYA SPÅR GER  
NYA (BO)STÄDER
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Bostadsbristen  
är huvudstads- 
regionens största 
tillväxthinder
Stockholms Handelskammare lät 
intervjua 600 företag i Stockholms 
län. Av dessa uppgav drygt hälften att 
bostadsbristen försämrar möjligheten 
för företag att rekrytera i Stockholm. 
Närmare vart femte företag uppgav att 
de misslyckats helt med rekryteringar 
på grund av bristen på bostäder.

Många större företag försöker hjälpa 
sina nyckelpersoner med att lösa 
bostadssituationen. Men långt ifrån 
alla har de resurserna. När arbets-
givare tvingas fråga dem som de vill 
rekrytera om de har en bostad skapas 
ett moment 22 för den som inte hun-
nit etablera sig på bostadsmarknaden. 
Utan bostad inget jobb – och utan 
jobb ingen bostad. I stället väljer man 
kanske bort Stockholm och Uppsala 
helt och hållet. 

Huvudstadsregionens framtid byg-
ger på att fler får chansen att bidra till 
utvecklingen. Inte bara de som redan 
har ”bostad i Stockholm” på sitt cv. 

För att komma tillrätta med 
bostadsbristen måste rörligheten 
inom det befintliga beståndet öka. 
Men det måste också byggas ett stort 
antal nya bostäder. Bostadsbyggandet 
i huvudstadsregionen har under det 
senaste kvartsseklet inte lyckats hålla 
jämna steg med befolkningsökningen. 
Sedan år 1990 har det byggts 144 000 
färre bostäder än vad som skulle ha 
behövts för att försörja den befolk-
ning som tillkommit sedan dess. 
Enligt Boverkets senaste prognos 
(hösten 2015) uppgår byggbehovet i 
Stockholms funktionella arbetsmark-
nadsregion till över 260 000 nya 

VI BEHÖVER PLATS 
FÖR ATT VÄXA
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bostäder fram till år 2025. 
Det finns många hinder för ökat 

bostadsbyggande. Ett av de främ-
sta är tillgången på byggbar mark. 
Här representerar sträckan mellan 
Stockholm och Uppsala en unik möj-
lighet. Marken längs den norra delen 
av sträckan är i dag till stora delar 
obebyggd. Med förstärkta spårför-
bindelser finns här, enligt en beräk-
ning som Tema gjort åt Stockholms 
Handelskammare, möjlighet att 
bygga omkring 100 000 nya bostäder 
i kollektivtrafiknära lägen.

Det handlar både om förtätning 
och om helt nya stationssamhällen i 
anslutning till de nya stopp som möj-
liggörs av utökad spårkapacitet.  

Att koppla ihop nya bostäder med 
kollektivtrafik stärker möjligheten till 
arbetspendling, vilket i sin tur ökar 
företagens möjligheter att hitta rätt 
kompetens, växa och utvecklas. 

Det bidrar också till att fler kan 
välja att resa kollektivt och klimat- 
smart i stället för med egen bil. 

I samrådsförslaget för RUFS 
2050, som är basen för nästa 
regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, läggs stor vikt 
just vid kopplingen mellan bostäder 
och kollektivtrafik:
”I Stockholms län och i östra 
Mellansverige ska bostäder, verk-

samheter, arbetsplatser och andra 
funktioner koncentreras utifrån en 
flerkärnig och tät region och tillväxt 
och tät bebyggelse ska eftersträvas i 
kollektivtrafiknära lägen.”

Samrådsförslaget anger tre över- 
gripande mål: 
• att knyta ihop regionen och bygga 

tätt, varierat och kollektivtrafiknära
• att säkra värden genom att leva 

klimatsmart, värna naturresurser 
och utveckla effektiva system

• att stärka konkurrenskraften med 
grön och inkluderande tillväxt.

Att bygga 100 000 nya bostäder i 
anslutning till nya och befintliga 
stationer  mellan Stockholm och 
Uppsala bidrar till att möta samtliga 
dessa tre mål. 

Genom att bostäderna till stor del 
byggs på jungfrulig mark finns också 
en unik möjlighet att bygga ”från 
grunden”. Här finns alla möjligheter 
att bygga framtidens stationssam-
hällen, med attraktiva, moderna och 
hållbara bostäder.

På följande sidor presenterar vi en 
vision av hur några av dessa samhällen 
skulle kunna se ut.  

”Utan bostad inget jobb –  
och utan jobb ingen bostad” BERGSBRUNNA

UPPSALA

ARLANDA

Foto: Karl Gabor
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FRAMTIDENS  
STATIONSSAMHÄLLEN 

– EN VISION

ODENSALA NYSALA BERGSBRUNNA
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Så tänker vi
Längs spåren mellan Stockholm och Uppsala finns en 
unik möjlighet att bygga något helt nytt från grunden.

Stockholms Handelskammare gav oss på arkitektbyrån 
Stadsliv i uppdrag att rita framtidens stationssamhällen. 
På följande sidor presenterar vi vår vision av hur dessa 
samhällen skulle kunna se ut. 

Här kan nya lösningar för transporter, uppvärmning, 
återvinning, byggande och service prövas utan att häm-
mas av befintliga restriktioner. 

Här kan det bli möjligt att till en rimlig kostnad bosätta 
sig i en villa eller ett radhus, med praktiskt taget cykel- 
avstånd till Arlanda eller Uppsala centrum.

Här finns också en stor potential att minska bilåkandet i 
huvudstadsregionen och växla över till kollektivtrafik.
Att förtäta befintlig bebyggelse är nödvändigt för att möta 
bostadsbristen. Men den som följer samhällsbyggnads- 
frågor vet, att många kompletteringsprojekt möter mot-
stånd från lokalbefolkning och fastighetsägare. Politiker 
tvekar om att utmana starka lokala opinioner. 

Så – förtäta gärna. Men komplettera med nya stations-
samhällen, där många bostäder kan byggas samtidigt 
och där nya lösningar för ett hållbart samhällsbygge kan 
prövas och utmana de gamla städerna.

JERKER SÖDERLIND,
Stadsliv AB
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ODENSALA

Odensala – den 
uppdaterade 
trädgårdsstaden
Odensala trädgårdsstad är trädgårds-
stad på riktigt – inte en villamatta 
utslängd i skogen. Mer som en idyllisk 
småstad, med lägenheter, radhus och 
egnahem blandat huller om buller.
Den blandade bebyggelsen gör Oden-
sala till en plats för alla skeden i livet. 
Många nyblivna småbarnsföräldrar 
som konstaterat att ett egnahem i 
Enskede eller Gamla Uppsala var 
alltför tufft för den egna plånboken 
har gjort sitt livs viktigaste investering 
här, längs någon av de slingrande 
gatorna med kompakta villatomter 
eller i radhuslängorna med gemen-
sam fest- och lekplats.

Bland unga par och seniorer som 
tröttnat på Stockholms höghusmiljöer 

har de enkla men välplanerade två-
våningshyreshusen – alla med var sin 
liten trädgårdstäppa – blivit mycket 
populära.  

Vid stationen etablerades redan 
från början det mesta som behöv-
des för ett levande stationssamhälle 
– butiker, restauranger, gym, vård-
central, frisörsalong, apotek och ett 
äldreboende mitt i byn. Från lägen-

heterna i Odensalas höga tornhus, 
i folkmun kallade ”Odentornen”, 
kan man skymta flygledartornet på 
Arlanda, bara en station bort.

I anslutning till stationen finns 
också gott om plats för cykel- och bil-
parkering vilket gör resan till jobbet i 
Stockholm eller Uppsala smidig och 
snabb.

En kombinerad deli och kvarters- 
krog har blivit den naturliga sam-
lingspunkten för de nya stadsborna. 
Ett nybakat bröd till frukosten eller 
ett glas vin efter jobbet? Här finns 
båda. 

Utanför den i huvudsak bilfria 
nybyggda stadskärnan växte helt 
enligt planerna fram en brokig 
blandning av radhus, flerfamiljs-
villor och egnahem. Hit vallfärdar 
utländska experter från Kina, Indien 
och Brasilien, för att se hur man kan 
bygga både hållbart, vackert och 
ekonomiskt ansvarsfullt. 

”Många  
nyblivna små-
barnsföräldrar 
har gjort sitt 
livs viktigaste 

investering här”
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 ODENSALA  
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NYSALA

Nysala –  
den visionära 
trästaden
I Nysala råder nybyggarstämning. 
Redan från början tog kommunen 
beslutet att Nysala skulle bli Sveriges 
första nya trästad. Planerare, poli-
tiker och byggare besökte klassiska 
svenska, finska, norska och danska 
trästäder från förra sekelskiftet – 
och beslutade att Nysala skulle bli så 
mycket bättre, vackrare och håll- 
barare. Och det var bara trähus som 
gällde! 

Mitt ute i det som för bara tio år 
sedan var skogs- och ängsmark, står 
i dag skogen orörd på ena sidan om 

spåret medan en modern blandning 
av Astrid Lindgrens Bullerbyn, 
gamla Sigtuna och centrala Eksjö 
har vuxit upp på andra sidan. 

Hit har de nya gröna innova-
törerna flyttat för att få möjlighet 
att själva experimentera med nya 
solcellslösningar, växthus på taken 
eller i trädgården samt för att åter-
upptäcka traditionella timmerkon-
struktioner och utforska ny teknik 
för slutna kretslopp för både vatten 
och sophantering.

Av de nya stationssamhällena 
mellan Stockholm och Uppsala är 
detta tveklöst det grönaste – fram-
vuxet kring idén om att enbart byg-
ga med återvinningsbara material 
och i samklang med naturen. Men 
ändå både tätt och trivsamt.

Bebyggelsen varierar mellan två 
och fem våningar, med tyngdpunkt 
på radhus, gemensamma flerfamiljs-
villor och småhus i ytterkanterna. 
Färgskalan är också brokig, men 
baserad på naturfärger i gult, brunt, 
grönt och obehandlat trä av olika 
slag. 
Tack vare den ekologiska profilen, 
och tvärt emot många varnande 
röster om att ”här planeras för 
ytterligare en sovstad” har Nysala 
attraherat en växande skara ”green 
tech”-företag, plantskolor och 
jordbruk med frigående höns, grisar 
och getter. Inom kort öppnar också 
Sveriges första gymnasium med den 
något annorlunda specialinriktning-
en ”urban farming and recycling”.
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 NYSALA  

”Av de nya  
stationssamhällena 

är detta tveklöst 
det grönaste”
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BERGSBRUNNA
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”Bilinnehavet i 
stadsdelen ligger 

långt under  
genomsnittet”

 BERGSBRUNNA  
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Bergsbrunna – 
högre och tätare 
än Uppsala
En del kritiker menade från början 
att det var helt tokigt att bygga en ny 
stadsdel så nära centrala Uppsala, 
med högre hus och tätare kvarter än 
Uppsalas gamla kvartersstad. Men 
tack vare att arkitekter och husbyg-
gare, efter omfattande diskussioner 
med tilltänkta utflyttare från både 
Uppsala och Stockholm, fick en tydlig 
bild av hur ”våra drömmars fram-
tidsstad” kunde se ut, har planerna 
fullföljts. 

Hela den nya staden är uppbyggd 

kring ett centralt park- och torgstråk, 
direkt inspirerat av Ramblas i 
Barcelona. I mäklarannonserna 
marknadsförs stadsdelen också just 
som ”Lilla Barcelona”. Längs detta 
helt bilfria gatutorg  – ett ord som inte 
funnits i svenskan tidigare – samlas 
affärer, serveringar, fastighetsmäkla-
re och kontor. Här ryms även verk-
samheter som ofta brukar förvisas till 
en stadsdels utkanter – vårdboende, 
daghem, skolor, vårdcentral, polis- 
station, loppis, Frälsningsarmén och 
den lokala ungdomsteatern.

Bergsbrunna har med sina kraftigt 
varierande hushöjder – från fyra till 
sexton våningar – alltmer kommit 
att bli en plats där drömmen om det 
intensiva stadslivet förverkligas.

Det tydliga regelverket om ”botten-
våningarna till stadslivet” har gjort 
att såväl skolor som butiker hamnat 
centralt, med bostäder ovanpå. Den 
gamla modellen med separata skol- 
och kontorsområden i utkanterna är 
helt avskaffad. 

Den från början kraftigt överdi-
mensionerade cykelparkeringen vid 
stationen är i dag knökfull och röster 
höjs för nya cykel-p-hus eller cykel-
parkeringsgarage under stadsparken. 
Bilinnehavet i stadsdelen ligger långt 
under genomsnittet – delvis tack vare 
inte mindre än fyra konkurrerande 
bilpoolsföretag och pålitlig kollektiv-
trafik. Tåget till Uppsala går en gång 
i kvarten och till centrala Uppsala tar 
resan mindre än fem minuter.

BERGSBRUNNA
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SÅ BLIR VISIONEN 
VERKLIGHET
GRUNDEN I VÅRT FÖRSLAG ÄR FYRA NYA PENDELTÅGSSTATIONER NORR OM  

MÄRSTA: ODENSALA, ALSIKE, NYSALA OCH BERGSBRUNNA. I DAG FINNS BARA  

TVÅ SPÅR PÅ DEN STRÄCKAN OCH DE ÄR MYCKET HÅRT BELASTADE AV  

PENDELTÅG, GODS-, FJÄRR- OCH REGIONALTÅG. 

Det stora problemet med att blanda 
tåg med olika hastighet och uppe-
hållsmönster är att det långsammaste 
tåget styr all annan trafik. Fler 
pendeltåg som stannar på fler ställen 
gör att färre fjärrtåg och regionaltåg 
får plats och att de också måste gå 
långsammare.

Det går alltså inte att lägga in nya 
stopp för pendeltågstrafiken på de 
befintliga två spåren utan att kapaci-
teten begränsas kraftigt. 

Men problemen är inte olösliga. 
Med rätt investeringar i nya spår och 
växlar kan vi få en pendeltågstrafik 
med regelbunden och hög turtäthet 
på hela sträckan mellan Stockholm 
och Uppsala. Det öppnar även för 

nya stationer längs sträckan och  
därmed för ett betydande bostads- 
byggande i kollektivtrafiknära lägen. 

Bilden på nästa sida visar ett 
förslag till trafikeringsmönster för 
alla de tåg som behöver inrymmas på 
hela sträckan mellan Stockholm och 
Uppsala. 

OLIKA MÖJLIGHETER  
Vårt förslag inrymmer fyra pendeltåg 
per timme som stannar på alla de nya 
stationerna. Två av dessa tåg går via 
Arlanda och två via Märsta. 

Därutöver ryms nio regional- och 
fjärrtåg per timme på sträckan, varav 
två stannar i Märsta, sex på Arlanda 
och fyra i Knivsta. Ett går raka vägen 

mellan Stockholm och Uppsala utan 
att stanna någonstans på vägen. 

Ett sådant trafikmönster ger många 
olika möjligheter till pendling hela 
vägen mellan Stockholm och Uppsala 
och alla mellanliggande stationer, 
inklusive Arlanda. 

Hur åstadkommer man en sådan 
trafikering? Det viktigaste är att i så 
stor utsträckning som möjligt sepa-
rera de långsamma pendeltågen från 
övrig trafik. 

På sträckan Stockholm C–
Myrbacken (strax norr om Odensala) 
finns i dag fyra spår om man räk-
nar med Arlandabanan och den så 
kallade Norra böjen, det vill säga 
spåret som går från Arlanda upp till 
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Myrbacken. Genom att köra en del 
pendeltåg via Arlanda i stället för via 
Märsta klarar man den kapaciteten 
utan att bygga nya spår söder om 
Myrbacken, strax norr om Odensala. 

Däremot krävs en ombyggnad av 
den korsning där Arlandabanan viker 
av från stambanan söder om Märsta 
vid den plats som kallas Skavstaby, 
samt en del ombyggnader vid 
Upplands Väsby station. 

På sträckan mellan Myrbacken och 
Uppsala är det dock nödvändigt med 

två helt nya spår. I vårt förslag läggs 
de nya spåren på var sin sida om de 
gamla. Den långsamma pendel- 
tågstrafiken går då på de gamla 
spåren och de snabbare fjärrtågs- 
och regionaltågen på de nya spåren. 
Förmodligen behövs också ombygg-
nader av Uppsala C för att fler tåg 
ska kunna vända där. Detta har dock 
inte studerats inom ramen för detta 
arbete. 

I beräkningar som konsultföretaget 
WSP tidigare gjort på Stockholms 

Handelskammares uppdrag upp-
skattas kostnaden för två nya spår på 
sträckan Märsta–Uppsala samt nya 
stationslägen till cirka tio miljarder 
kronor. Ombyggnaden av järn-
vägskorsningen vid Skavstaby har 
Trafikverket tidigare beräknat till 
en kostnad av tre miljarder kronor. 
Därutöver tillkommer kostnader för 
åtgärder i Upplands Väsby och even-
tuellt även på Uppsala central. Den 
totala kostnaden för projektet torde 
därför hamna någonstans mellan  

STOCKHOLM UPPSALA

ARLANDA

MÄRSTA
ODENSALA

KNIVSTA
ALSIKE

NYSALA
BERGSBRUNNA

E4

4 SPÅR

STATIONSLÄGEN

Förslag till trafikeringsmönster för alla de tåg som behöver inrymmas på hela sträckan mellan Stockholm och Uppsala.
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15 och 20 miljarder kronor. 
Detta innebär att samma effekt som 

man säger sig vilja uppnå med att bygga 
höghastighetsjärnväg, 100 000 nya 
bostäder och ett ökat pendlande, kan 
åstadkommas för en tjugondel av peng-
arna. Dessutom i den del av landet där 
efterfrågan på bostäder och nya pend-
lingsmöjligheter är som allra störst.
Det är därför helt nödvändigt att den 
nationella planen för transportsystemet 
2018–2029 innehåller en satsning på 
utökad spårkapacitet mellan Stockholm 
och Uppsala.

”Det är nöd-
vändigt med  

en satsning på 
utökad spår- 
kapacitet”

Vårt förslag till nya stationer, 
spår och plattformar. Det gråa 
är befintliga anläggningar och 
det röda är nya.
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Framtida trafikscenario på Ostkustbanan och Arlandabanan

Med de nya spår och stationer vi föreslår skulle trafiken mellan Stockholm, Arlanda och Uppsala 
kunna se ut så här. Varje linje är ett tåg per timme och riktning, varje punkt är ett stopp. Till exempel 
stannar fyra pendeltåg och fyra regionaltåg i vardera riktningen per timme på Knivsta station.
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HANDELSKAMMAREN ANSER 

 » De ombyggnader och nya spår som krävs för 
utökad pendeltågstrafik mellan Stockholm 
och Uppsala ska läggas in tidigt i Trafikverkets 
åtgärdsplanering för 2018–29.

 » Spårutbyggnaden bör kopplas till nya statio-
ner, stationssamhällen och bostäder i Odensala, 
Alsike, Nysala och Bergsbrunna samt Märsta och 
Knivsta.

 » En förhandlingsperson bör omgående tillsättas  
för att samla stat, kommuner och marknadens 
aktörer kring projektet.
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