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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen utgår från Märstas historiska bakgrund med fokus på perioden 1950-1970-talet. 
Mycket i Sverige präglas av miljonprogrammet under 1960-1970-talet och Märsta är ett 
exempel på detta. Å andra sidan är Märsta ett resultat av 1950-talets planering för en 
storflygplats vid Halmsjön. Märsta framstod i denna planering som en servicestad i anslutning 
till flygplatsen.  
 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur aktörerna Märsta kommun, Märstadelegationen 
och regionplanekontoret arbetade med Märsta och använde den generalplan och den vision 
som utarbetades av Carl-Fredrik Ahlberg, professor i stadsbyggnad och arkitekt. Som geograf 
och Märstabo ger jag även min bild av Märsta som livsmiljö. Fokus i uppsatsen är att se hur 
Professor Ahlbergs vision följts upp i planeringen av Märsta och även att se till aktörerna 
inom kommunen och hur Märsta upplevs idag. En viktig del uppsatsen är att se hur Märsta, 
med tanke på boende och livsmiljö, upplevs av mig själv och min familj.  
 
Min studie innehåller kvalitativt material med egna observationer och intervjuer där jag delger 
information om Märsta. Källmaterial från kommunala planer och nuvarande Översiktsplaner.   
 
I efterhand kan jag peka på att arkitektens idéer misslyckades i Märsta. Märsta är delvis ett 
exempel på miljonprogrammet och de funktionalistiska värderingarna. Jag anser att Märsta är 
en ort i sin utveckling med en ansvarig arkitekt som hade stark framtidstro och fallenhet för 
estetik som resulterar i Märstas bebyggelse. En man med makt fick chansen att visa sina 
kunskaper i en liten landsortskommun och leva ut sina visioner från papper till verklighet. I 
den här uppsatsen har jag reflekterat över detta som lever i Märsta och att dagligen se 
resultatet av hans byggnadsprojekt.  
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1.INLEDNING 
 
Som Märstabo slås jag av hur min ort ser ut och funderar ibland på detta. Märsta växer så det 
knakar för tillfället, dels utåt, dels inåt, som en slags förtätning av den befintliga bebyggelsen. 
Jag bor själv nära stationen i det som kallas ”stationssamhället” eller ”Sätuna”. Här trivs jag 
bra. Samtidigt har jag bott i andra delar av Märsta där jag inte känt samma närhet och 
valmöjligheter. Som boende i Märsta är man oftast beroende av buss och bil d.v.s. om man 
inte bor i närheten av stationen. Varför är det så? Varför finns dessa avstånd i rummet och 
vems eller vilka idéer ligger till grund för detta? Som jag förstått är Märsta en relativt ung ort 
och har dels en unik historia men återspeglar också en generell utveckling inom 
Stockholmsregionen för denna tid. I detta inledande kapitel av uppsatsen beskriver jag 
bakgrunden, mitt syfte samt mina frågeställningar. Vidare fortsätter jag med metod, 
avgränsningar, källor och källkritik.       
 

1.1 Bakgrund  
 

”Att perioden 1930-1975 i så hög grad kommit att sätta sin prägel på svensk stadsmiljö 
beror naturligtvis i första hand på stadsbyggandets väldiga omfattning, vilket inneburit 
att ungefär tre fjärdedelar av den 1975 existerande byggnadsmassan i städerna har 
åstadkommits under dessa 45 år” (Hall 1991, s. 165).  

 
Detta citat talar för den period i historien som jag dels kommer att undersöka. Detta är den 
period då Sverige blev påtagligt större i befolkning, folk flyttade in till städerna och 
invandringen ökade. Periodens omvälvande betydelse för stadsmiljön är inte bara ett resultat 
av kvantiteten på byggandet, utan beror också på de nya formideal som slog igenom i 
stadsbyggandet på 1930-talet, vilket ledde till radikalt nya bebyggelseformer med friliggande 
lamellhus, skivhus och höga punkthus (Hall 1991, s. 165). Dessa byggnadsformer blev 
formskapande och dessa gav grunden till byggnationen långt in på 1970-talet.  
 
En av de viktigaste delarna i svensk stadsplanering var under denna period - 1905-1930 - att 
den tidens hyreskaserner saknade hygieniska och sociala möjligheter. Nu ville stadsplanerarna 
bygga efter ljus och sol med småhus och trädgårdar (Ibid. s.168). Enligt Lennart Holm, en av 
de många arkitekterna bakom miljonprogrammet, måste man inse att miljonprogrammet inte 
var ett stadsbyggnadsprogram utan ett reformprogram. Meningen av att komma tillrätta med 
den svenska fattigdomen. När socialdemokraterna tillträdde 1932 ansågs Sverige ha betydligt 
sämre bostäder än andra europeiska länders befolkning (Arnstberg 2000, s. 31-32). 
Efterkrigstidens beskrivning av Sveriges bostadssituation koncentreras kring två begrepp: 
bostadsbrist och trångboddhet. År 1942 fanns enligt Arnstberg ett bostadsöverskott på 40 000 
lägenheter. Fyra år senare 1946 låg bostadsbristen på 25 000 lägenheter. Denna bostadsbrist 
hängde samman med 1930-talets depression och Andra världskriget. Folk avvaktade med sina 
bostadsanspråk. Bostadsbristen ökade trots miljonprogrammet. Bostadsbristen fortsatte och 
trots allt byggande stegrade den, vilket hänger samman med efterkrigstidens högkonjunktur. 
Detta utgör en del av den bakgrund som ligger till grund för Märstas utveckling och den 
urbanisering som skedde i Sverige och Stockholmsholmsregionen.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur aktörerna Märsta kommun, Märstadelegationen och 
regionplanekontoret arbetade med Märsta och hur man använde den generalplan och den 
vision som utarbetades av Carl-Fredrik Ahlberg, professor i stadsbyggnad och arkitekt. 
Markanvändningen i Märsta är specifik och begreppet makten över marken behandlas i min 
uppsats. Jag ser på Märstas olika aktörer och makten mellan dem samt även på makten över 
marken i Märsta, den som utövas av olika exploatörer och förvaltare. Vidare ger jag som 
geograf och Märstabo min bild av dagens samhälle med tanke på ortens livsmiljö.  
De frågeställningar som jag valt att arbeta efter är följande:  

• Hur har visionen om ”de fyra kullarnas stad” i Märstas Generalplan 1960 följts upp i 

senare planering?    

• Hur har olika kommunala aktörer sett på Märstas utveckling och hur ser de på den 

idag?  

• Hur kan Märsta tolkas idag utifrån ett geografiskt perspektiv på boende, livskvalité  

och omflyttning?  

1.3 Metod, källor  och källkritik    
 
I denna undersökning använder jag mig av kvalitativ metod. I den ingår litteraturstudier och 
studier av källmaterial i historiska planer. Den samlar också intervjuer, en med en av 
nyckelpersonerna under Märstas expansionsfas samt en med min familj om dagens Märsta. 
Jag ger även min egen syn på Märsta som livsmiljö, vilket metodiskt innebär reflektion. I 
uppsatsen har jag två teoretiska ansatser, nämligen det politiskgeografiska perspektivet med 
inriktning på aktörer och makten över marken i Märsta samt det tidsgeografiska perspektivet 
eftersom uppsatsen handlar om Märstas utveckling i tid och rum.  
 
Min uppsats är främst deskriptiv, både informellt och formellt utifrån Märstas planprocess. 
Analysen utgår från ett historiskt perspektiv med fokus på slutet av 1950-talet till mitten av 
1960-talet. Antalet informanter är ett fåtal och jag hänvisar till undersökningsdelen för en 
närmare presentation. 
 
Av stor betydelse är även de kommunala källorna såsom Förslag till Generalplan för Märsta 
kommun och den plan som slutligen antogs 1969. Dessa kommer från kommunens arkiv och 
jag använder mig även av andra översiktsplaner för att visa den historiska utvecklingen och 
för att se på framtida projekt. Jag använder mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt för att 
jag  vill kunna förstå och tolka samt leta efter strukturen bakom Märstas expansion. Att se 
Märsta ur ett översiktligt perspektiv inom samhällsplanering är lättare i och med detta 
arbetssätt.  
 
Studien bygger på egna observationer och reflektioner i rummet Märsta. Information har 
hämtats från Sigtuna kommuns arkiv och bibliotek. Källorna har olika reliabilitet eftersom 
vissa  är något äldre och att jag inte funnit alla översiktsplaner som kommunen har. Det finns 
få studier om Märsta. Jag har tagit del av det material som finns och självklart kan även detta 
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material vara färgat av författarens egna åsikter. Som författare till denna uppsats och boende 
i Märsta är uppsatsen färgad och präglad av min syn. En annan student kan komma fram till 
andra slutsatser eller antaganden. Men även om mina resultat  är subjektiva tror jag att andra 
kan ha nytta av mina tankar och resultat. Jag försöker ge en realistisk bild av verkligheten i 
Märsta och se planeringen under en 50 års period.  
 

1.4 Avgränsning i tid och rum  
 
Avgränsningarna i tid och rum är att koncentrera mig på tiden omkring 1957, då beslutet togs 
om att bygga ut Halmsjöfältet och sen vidare i framåt till 1970-tal. Jag ser även tillbaka i tiden 
på socknen Husby-Ärlinghundra och även nutid och framtid i Märsta. Jag har valt att skriva 
om Märsta som tätort och inte valt att behandla Märsta kommun, nuvarande Sigtuna kommun. 
Märsta som tätort med diverse stadsdelar är mitt valda materiella studieobjekt.  

1.5 Begrepp och förkortningar   
  
I denna uppsats använder jag mig av olika begrepp, förkortningar och namn som jag här 
förklarar.  

• AB Aerotransport ,ABA, var ett flygbolag, ingår idag i den svenska delen av SAS.  
     (http://sv.wikipedia.org/wiki/AB_Aerotransport)  
• Carl-Fredrik Ahlberg även kallad i uppsatsen C-F Ahlberg, professor i stadsbyggnad 

och arkitekt. Chef för regionplanekontoret mellan åren 1952-1977. Carl-Fredrik 
Ahlberg undervisade på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (Hägerstrand, 
1978, s. 3).  

• CIAM  Congres International d’Architecture Moderne, var en internationell       
organisation i Schweiz. Företrädarna för den nya arkitekturen samlades i                        
organisationen, Le Corbusier var en av de centrala gestalterna (Arnstberg, 2000, s.73).  

• Detaljplanen, DP, är juridiskt bindande och det viktigaste instrumentet för att       
kunna genomföra ändamålen med planeringen (Nyström, 2003, s.57).  

• Dyrortssystemet ”infördes 1919 och var en indelning av Sveriges kommuner i grupper  
bestämda av levnadskostnaderna. Det hade främst betydelse för ort avdrag vid beskattning 
till stat och kommun. Ju högre klass desto större avdrag på skatten. Grupperingen utgick 
från prisjämförelse av levnadskostnaderna för ett familjehushåll med man, hustru och två 
barn. Lönenivån för flertalet offentligt anställda och vissa bidragsanpassades efter 
systemet. Systemet kritiserades bl. a. från landsbygdens höll för att ta alltför liten hänsyn 
till serviceskillnad, utbildning och kommunikationer. Dyrortssystemet avskaffades 1976” 
(Fornö, Stavbom, 2002, s. 41).      
• Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, HSB, är en kooperativ 

Bostadsförmedling med mer än  500 000 medlemmar och 4200 bostadsföreningar i 
Sverige.(http://sv.wikipedia.org/wiki/HSB)   

• Le Corbusier är ett pseudonym för Charles Édouard Jeanneret. Han härstammar från  
Schweiz. Le Corbusier anses vara en av funktionalismens främste teoretiker tillsammans 
med Walter Gropius. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier). Le Corbusier trodde på 
den fysiska världen han ville skapa fysiska miljöer för flera tusen invånare s.k. Unités 
(Arnstberg, 2000, s. 70).  
• PEAB är ett stort bygg- och anläggningsföretag med en omsättning på 22 miljarder 
och drygt 10 000 anställda enligt siffror från 2004. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Peab) 
• Plan och bygglagen, PBL, är en lag som reglerar planläggning av mark, vatten och  
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byggande. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Plan-_och_bygglagen).  
• Riksbyggen är en kooperativ samorganisation för bostadsrättsföreningarna i Sverige.  
Riksbyggen förvaltar en stor mängd fastigheter anslutna till bostadsrättföreningarna 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksbyggen). Översiktsplanen, ÖP, är ett begrepp inom 
fysiskplanering, avser en kommuntäckande plan som fastställer hur kommunens 
markanvändning ska utvecklas under en längre tidsperiod.  
• Scandinavian Airlines, SAS, ursprungligen Scandinavian Airlines System, är ett 

flygbolag med bas i de nordiska länderna. SAS ägs till hälften av ländernas regeringar 
och till hälften av privata investerare. SAS bildades genom en sammanslagning av 
olika flygbolag från Norge, Danmark och Sverige. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_Airlines)  

• ÖP, introducerades med plan och bygglagen 1987 och ersattes av generalplanen. 
Översiktsplanen är inte juridisk bindande. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96versiktsplan)  

 

2. TEORETISK RAM  
 
I detta kapitel presenterar jag den teoretiska bakgrunden till min uppsats. Tre klassiska 
geografiska frågorna utgör denna bakgrund, nämligen ”Var”, ”Varför just här” och ”Vad 
innebär detta”. För att kunna besvara dessa frågor använder jag mig vid den första frågan av 
tidsgeografi. Vid den andra frågan planering som del av politisk geografi och i samband med 
denna, tankar om systemvärlden i motsats till livsvärlden. Vid den tredje frågan: rumslig 
uppdelning, livskvalité, boendemiljö livsvärld, och vardagslivsperspektiv. Alla nämnda 
teoretiska ansatser använder jag mig av i viss mån för att förklara Märstas nuvarande 
situation.  
 

2.1 Tre klassiska geografiska frågor  
 
I ”Planering och byggande under 750 år” beskriver Bertil Sannel tre klassiska frågor inom 
geografin som han uttrycker kort på engelska ”Where”, ”Why there” och ”So what”. Dessa 
frågor kommer jag att applicera på min undersökning i Märsta. Där ser jag landskapet och 
försöker förklara det jag ser. Den första frågan, ”Where”, ”var”  anger att det dels handlar om 
”läge” på en karta dels som ”situation”, det vill säga en ort i förhållande till sin omvärld. Det 
gäller att se Märsta ur ett närverksperspektiv av fysiska förbindelser (vägar, järnväg, flyg, båt) 
men också nätverk som bildas av ekonomiska och sociala kontakter igår, idag och i framtiden. 
(Sannel, Bertil, 2005, s. 108). 
 
”Why there” är den andra klassiska geografiska frågan: ”Varför just här?” Ett flertal kan 
formuleras utifrån denna fråga: Varför ligger det en stad just här? Hur har den uppkommit?  
Varför denna bebyggelse i olika delar av staden från skilda tider? Vilken sorts människor har 
kommit, levt och arbetat i staden och vilka lever och arbetar där idag? Varför har de 
kommit,etc.? (Ibid. s. 109). 
 
Den sista frågan är ”So what”, ”Vad innebär detta”? Den kopplar samman varför geografiska 
fakta, frågeställningar och metoder är relevant i samhällsplanering. Den leder till frågor som: 
Hur har järnvägen påverkats av byggandet av staden (och tvärtom)? Vilka konsekvenser fick 
Arlandas storflygplats för Märsta som servicestad, ”flygstaden”. Vilken betydelse fick 
bebyggelsens utformning och dess utveckling med kvarter, gator, åtskilda bostadsområden 
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etc.? Vad innebär ekonomiska, fysiska, politiska och idémässiga faktorer för 
markanvändningen idag och under gångna tider? (Ibid. s. 109). Att sammanfatta detta kan 
göras med: ”Spelet om marken i staden om markutrymmet där som en begränsad och 
begränsande resurs.” (Sannel, Bertil, 2005,  s. 110).  

2.2 ”Var”   
 
Uppsatsen handlar om Märstas förändring i tid och rum. Detta undersöknings objekt passar 
väl då tankegångar som utarbetats av Hägerstrand, med det tidsgeografiska. Det tillgodo gör 
perspektivet i rummet. Perspektivet innebär att inget är statiskt och att vi är beroende av 
varandra. Nyström menar att ”tidsgeografins studier av indvidbanor och 
kopplingsrestriktioner i olika perspektiv kan tillföra kunskaper och förståelse av stadens 
funktioner med ev. brister och problem i markanvändningen” (Nyström, 2003, s. 29).  
 
Hägerstrand talar om att ”Landskapet är det spelbräde och de uppställningar vilkas mönster 
ger de konkreta förutsättningar för skilda intressen att göra sig gällande i förhållande till 
varandra”. ”Ett landskap är också alltid en historiebok” (Hägerstrand, 1988, s. 39).  
 
Hägerstrand menar att vi människor, samhället, teknik och natur samverkar ständigt i nya 
figurationer (Hägerstrand, 1991, s. 133). Med detta perspektiv, är tidsgeografin, ett slags 
protest mot vetenskapen som bygger på att objekt tas ut sitt sammanhang för att studeras 
experimentellt. Den fullständiga uppsättningen av rumsliga och tidsliga relationer ute i den 
naturliga världen som bestämmer i vilka proportioner som lagar och principer tillåts göra sig 
gällande och därmed styra händelseförloppet. (Ibid.s.133)  
 
Tidsgeografin är ett synsätt som kopplar samman situationsvetenskapens rumsliga och tidsliga 
perspektiv. Tidsgeografin utgör ett empiriskt forskningsprogram och fungerar därmed som 
teoretisk inspirationskälla  för min undersökning av Märsta. Tidsgeografi strävar efter att inte 
skilja på modellbyggande och empiri (Ibid.s.134).   
Det centrala är tiden och rummet i abstrakt mening. ”ting bortom ting” menar Hägerstrand är 
en konkretare mening av rummet som härstammar från Williams formulering. Tidsgeografin 
ser den ”kornstruktur” som antyds med ”ting bortom ting” (Ibid. 135).   
Tidsgeografins synsätt är ”att vi som mänskliga aktörer inte agerar på en scen med passiva 
dekorationer omkring oss, d.v.s. som skådespelarna på en teater, utan att vi liksom djur och 
växter och föremål är gestalter som framsprungna ur omgivningen, lever av den, manipulerar 
den och slutligen vänder tillbaka till den” (Hägerstrand, 1991, s. 140).  
 
Tidsogeografin i rummet och tiden är obegränsade, men de är indelade i olika domäner med 
olika makt. Lundén menar att för att förstå staden med hjälp av tidsgeografin behöver man 
förstå att boendet i staden handlar om förflyttning och tidsåtgång (Lundén, 1999, s. 24). Alla 
tävlar om en plats i tidsrummet och vissa bitar passar ihop och andra inte. I denna ständigt 
pågående tidskamp i rummet har olika projekt en viktig roll. Ett projekt kan vara ett utkast av 
att uppnå något på en bestämd plats i tidsrummet. Desto mer som planeras desto mindre kan 
äga rum samtidigt i rummet. Ett stort projekt måste ha beredskap för det som faktiskt kan ske. 
När en planerare skapar en stor förändring kan man inte förutsäga att andra gör det också. I 
staden kan ett ”tidsglapp” existera då t.ex. lokaler är tomma av folk och en del mark är 
obebyggd. Vissa glapp är självklara men alla dessa glapp är inte bra t.ex. ett avbrutet 
byggprojekt eller ett försenat SL tåg. (Ibid. s 25-26) Lundén beskriver staden som ett resultat 
av människors planer och verksamheter, men reglerna för vem och vad som får plats är 
naturligtvis avgörande för hur staden ser ut och fungerar (Lundén, 1999, s. 27). 
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2.3 ”Varför just här?”  
 
Förändring av rummet ”Märsta” har inte skett slumpvis. Det ligger en mycket detaljerad 
planering bakom.  
 

2.3.1 Planering som en del av politisk geografi    
 
Planering, fysisk- och samhällsplanering, kan ses som tillämpad för politisk geografi. Det 
gäller att skapa förutsättningar för hållbar markanvändning. Ett viktigt instrument för denna 
planering är den översiktliga planeringen. I planeringen står enskilda intressen av t.ex. 
privatpersoner, ofta i konflikt med allmänna intressen, såsom rätten till allmän plats som gator 
och torg (Nyström, 2003, s. 12-15). Äganderätten till marken får konsekvenser för 
markanvändningen. Detta förhållande, denna tydliga konflikt, pekar på kopplingen till 
politiska geografi.    
 
Politisk geografi beskrivs som ”de auktoritativa beslutens geografi” (Lundén, 1997, s. 11).  
Med auktoritet menas makt, myndighet och de auktoritativa besluten blir gällande för den 
som tar besluten men även för andra. Makt innebär dels förmågan att kunna påverka en 
händelse eller förlopp i önskad riktning. Auktoriteten är oftast hierarkisk och varierad i under 
och överordnad makt i en rumslig utsträckning. Makten har en rumslig dimension, territoriet 
eller domänen har alltid en gräns mot yttre världen (Ibid. s.14-17). Politiska beslut om marken 
är nästan alltid geografiska eftersom de har direkt inverkan på hur rummet används. Nästan 
alla politiska beslut har konsekvenser som är geografiska (Lundén, 1997, s.74-76). ”Planering 
är en tillämpning av politiskgeografi om den innebär att med maktmedel (lagar, 
bestämmelser, våld) genomföra åtgärder som syftar till att åstadkomma en önskad rumslig 
konfiguration” (Lundén, 1997, s. 144).  
 
Enligt Lundén finns det tre aktörer inom samhällsplaneringens spelrum. Politikerna som är 
ansvariga för besluten, tjänstemännen som är ansvariga för sak rådgivningen och 
genomförandet av besluten och till sist allmänheten som påverkar via val och övervakar 
besluten. Ofta har sakexperter en makt som är utöver dess rådgivarstatus. I kommunen kan 
planeringsärenden resultera i konflikter på teknisk och ekonomisk nivå samt historisk nivå 
(Ibid. s. 146-147). 
 
Landets kommuner är oftast ansvariga för den fysiska planeringen då de har den suveräna 
rätten att anta fysiska planer. Därmed är de intressanta studieobjekt för politisk geografer. 
Upprättandet av en översiktsplan (ÖP) är obligatorisk för alla kommuner i landet. I den ska 
framgå intentionerna för användningen av marken inom kommunen. Bindande är detaljplanen 
(DP) som är det viktigaste instrumentet för att genomföra avsikten med planeringen.. 
Länsstyrelsen kan som tillsynsmyndighet upphäva kommunens planer (Nyström, 2003, s. 57-
60). 
 
Den politiska geografin är lämplig tillsammans med ett tidsgeografiskt perspektiv. 
Auktoritativa beslut omfattar eller skapar domäner enligt tidsgeografins definitioner. Lundén 
menar att ”förståelsen av den politiska geografin är givetvis inte frågan om att rätt tillämpa 
ett tidsgeografiskt synsätt. Det gäller att känna igen och värdera auktoritativa beslut eller 
förhållanden som på något sätt påverkar rummets fördelning av idéer eller företeelser eller 
tvärtom, alltså vad som påverkar rumsligt verkande politiska beslut.” (Lundén, 1997,s. 156) 
Det gäller att förstå makten över marken säger Lundén. (Lundén, 1997,s. 156)   
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2.3.2 Den rationella planeringsmodellen inom samhällsplanering 
 
Rationell planering har varit tongivande i samhällsplaneringen under en längre tid. Den 
innehöll en syn på samhället likt en maskin med produktion och konsumtion åtskilt under 
dygnet. Detta avspeglades i att bostäder och arbetsplatser samt den lokala servicen 
lokaliserades till särskilda platser.  
 
Nyström menar att funktionalismens planeringssyn passade mycket väl in på den rationella 
planeringsmodellen. Denna s.k. ”Materialisering och teknifiering av mänskliga behov är 
sannolikt orsaken till många av de misslyckanden inom den fysiska planeringen. I rättvisans 
namn ska också erkännas att funktionsseparering kan vara synnerligen befogad” t.ex. då 
separering av fordon och gångtrafikanter i trafik, minskar olycksrisken (Nyström, 2003, s. 
83).  
 
Funktionalismen har fått ta emot mycket kritik enligt Nyström. Förutsättningarna för att de 
funktionalistiska idéerna skulle få legitimitet var att de passade in i samhällsandan. Idag går 
det inte att bara skylla på planerarna, eftersom  det fanns också ledande politiker, 
administratörer etc. Det fanns också lyckade projekt och populära inom miljonprogrammet. 
Det planeringssystem som rådde var hierarkiskt uppbyggt med fokus på tekniska och 
ekonomisk rationalitet som främst tillgodo såg producenternas intressen. Aktörerna i 
planeringsprocessen har ofta olika intressen. Planerarnas uppgift blir då att jämka samman 
dessa intressen till en bra kompromiss men samtidigt tillgodose uppdragsgivare. Planering 
handlar numera i mindre utsträckning om stora utbyggnadsprojekt (Ibid. s. 96-97).  
 
Friedmann säger enligt Nyström att det finns olika former av rationalitet dels marknadens 
rationalitet dels socialrationalitet. De sociala konsekvenserna av marknadens rationalitet kan 
bli förödande med arbetslöshet och segregation och därför behövs den sociala rationaliteten. 
Kritiken till den rationella planeringsmodellen är att en fasad visas upp, att det handlar i 
verkligheten om något som är helt annorlunda. Rationalitet blir snarare symbolisk än reell. 
Peter Hall och Sahlin Andersson kommer fram till att det är osäkerhetsfaktorer som är 
grunden till att den rationella beslutsmetoden inte kan följas i stora planeringsprojekt. 
(Nyström, 2003, s. 83-85). Kunskapen växer och förändras då ställs beslutsfattare ständigt 
inför nya situationer, här ställs stora krav på politikers förmåga att fatta beslut även i dessa 
situationer (Khakee, 1999, s. 42-43). Med detta har den rationella planeringen modiferats för 
att motsvara förändrade villkor: mer demokratiskt inflytande och hushållning av resurser 
(Nyström, 2003, s. 117).  
 

2.3.3 Flyttning som en del av politisk geografi  
 
”Migration includes international flows of large numbers of refugees stimulated by wars, 
famine or political unrest; young adults moving between regions in search of employment; 
middle-aged professionals moving back to the land in their search for a rural retreat; famil-
ies moving down the road to satisfy changing housing requirements; and gypsies and other 
nomadic peoples for whom mobility is a way of life” (Boyle, 1998, s. 1).   
 
Migration eller flyttning i rummet är ofta dominerande i de flesta människors liv. Att 
migration sker inom ett strukturellt sammanhang och med valfrihet under livets gång beror 
mycket på strukturella flyttandet under faktorer så som möjligheten till arbetstillfällen, hur 
bostadsmarknaden ser ut, kulturella normer och statens reglering (Ibid. s. 127). Migration är 
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beroende av arbetstillfällen, hur bostadsmarknaden ser ut, kulturella normer och statens 
reglering (Ibid. s.127). Omflyttning i rummet är beroende på den mentala uppfattning av 
nyttan med en plats som en individ har. Detta kallas ”place utility”. Flyttning är en process 
med skilda faser. Först är vantrivseln eller saknad av trivsel med bostadssituationen. Detta 
löses genom att individen förändrar sina krav, bostad, omgivning eller så väljer man att flytta. 
Vid flytt behöver individen värdera nytta i olika bostäder för dess sökradie. Det gäller att 
finna en plats med bättre förutsättningar. Otillfredsställelse handlar inte bara om 
boendestandard eller brister i omgivningen. Desto större flyttningspotential man har desto 
lägre stress tröskel och platsalienation är en bidragande faktor till flyttningspotentialen 
(Forsberg, Gunnel, s. 43). 

2.3.4 Systemvärld och livsvärld i rummet  
 
”Begreppen systemvärld och livsvärld har använts för att karakterisera skillnader mellan 
samhällets syntetiska krav på anpassning till produktionssystem samt övriga organisatoriska 
förutsättningar i tid och rum jämfört med vardagslivets mer praktiska hänsyn till boende, 
familj och aktiviteter på fritiden”(Nyström, 2000, s. 44).   
 
”Planering som medel för att uppnå lösningar på de problem som orsakas av motsättningar 
mellan systemvärld och livsvärld.” Med detta krav demokrati, legimitet, makt, kunskap, 
politiskt ansvar samt beslutsfattande (Nyström, 2000,s. 45). 
 
Kommunikationen är viktig i planprocessen, och kom att vara ett uttryck för makt mellan 
sändare och mottagare. Kommunikation med ömsesidig förståelse och respekt och utan 
dominans från en part är viktigt. Uttrycket kommunikativ handling används med 
utgångspunkt från Habermas av Sager då skiljer Sager på motsatsparen teknik och 
kommunikation. Förenklat arbetar man vid renodlat teknisk planering utifrån kvantitativa 
metoder för att uppnå rationella i förväg definierade mål eller som i kommunikativ planering 
ser dialogen inom planeringsprocessen och medborgardeltagande som idag sammanhör 
planering och kommunikativ planering. I verkligheten är planering en blandning av dessa 
metoder, men planeraren har möjlighet att påverka inslag av teknikiskt och kommunikativt 
innehåll i planeringen (Nyström, 2000, s. 46).  
 
I bakgrunden kan detta ha besvarats som en konflikt med avseende på systemvärldens och 
livsvärldens krav och önskemål. 1950-1960-tals systemvärld var väldigt stark.   

2.4 ”Vad innebär detta?”  

2.4.1 Gentrifiering   
 
Gentrifiering kan förklaras som en process som sker med en statushöjning av ett 
arbetarklassområde genom att medelklassen flyttar dit (Boyle, 1998, s.136).   
Gentrifiering, innebär en uppdelning av det urbana rummet. Den urbana förflyttningen har 
ökat bland invånarna, såväl bland ursprungsbefolkningen som bland invandrare och 
uppmärksamhet har getts till rollen av livskvalité och möjligheten att kunna välja boende 
(Ibid. 136).  
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2.4.2 Livskvalité i rummet  
”’Quality of live’ concerns an individual’s or a group’s state of well-being, defined as the 
’degree’ to which the needs and wants of a population are being met”(Boyle, 1998,s.128).  
 
Livskvalité är inblandad i nästan alla former av migration. I samband med en individs 
yrkeskarriär, leder ofta ett nytt arbete till migration. Flyttning kan ses i termer av individuellt, 
personligt eller en grupps försök till att förbättra livskvaliteten där migration representerar ett 
aktivt ställningstagande för att få bättre levnadsmiljö (Ibid. s. 128-129).  
Boyle hänvisar till Lewis som i en studie från Leicester i England visat att: ”Respondents 
favoured areas that were local, high status and of social proximity, the latter referring in part 
to concerns over the ethnic composition of the area. Further evidence of the importance of 
intra-urban quality of life perceptions comes from studies of residential mobility, where has 
been recognition that economic reasons for moving are often quite short distances should not 
be overstated”. (Ibid. s. 135) Alltså att människor föredrar att bo i områden som har hög 
status och av hög social samhörighet och då flyttar människor korta avstånd för att förbättra 
sin bostadssituation i denna bemärkelse.  

2.4.3 Boendemiljö och vardagslivsperspektiv  
 
Invånarna i ett bostadsområde har bostadens värde och närmiljön har ofta stark anknytning till 
möjligheter att förverkliga önskemål om levnadssätt och uppnå välbefinnande genom sociala 
kontakter. Trygghet, hemmahörighet och identitet uppstår i samspel med omgivningens 
kulturella och sociala miljö. Den symboliska betydelsen för en plats med händelser eller 
skeden i livet. Platsens fysiska delar i miljön kan ses som ett hot mot individens livsvärld och 
kan leda till avståndstagande och vilja att bevara befintlig karaktär av närområdet (Nyström, 
2000, s. 11).  
 
”Vare sig den egna täppan består av några kvadratmeter på en radhustomt, en odlingslott, 
koloniträdgård eller en egen villaträdgård är betydelsen av dessa privata grönområden 
oomtvistad. De fyller en viktig funktion för avkoppling, rekreation och för att skapa en 
meningsfull tillvaro i vardagslivet och uttrycker en positiv värdering av naturen i sig själv” 
(Ibid. s. 28). Enligt Nyström är en förutsättning för att känna trivsel är de positiva intrycken 
av bostaden och boendet.  
 
Frivilligt arbete med den egna täppan bidrar till att skapa identifikation med miljön genom att 
påverka dess utformning. Trädgårdsarbete fungerar hälsosamt att kunna sköta om att planera 
sin trädgård under årstiderna som avstressande (Ibid. s. 35). ”Genom att behoven i livscykeln 
förändras också kraven på bostaden och bostadsmiljön att förändras” (Ibid. s. 36).  
 
Bostadsområden differentieras i sin tur med avseende på invånarnas ekonomiska, sociala och 
kulturella bakgrund. Grannskapet bildar utgångspunkt för den livsform som baseras på t.ex. 
arbetsplatsgemenskap, liknande boendeform, yrkesgemenskap eller etniskbakgrund (Nyström, 
2000, s. 40). Enligt Lundén som Nyström citerar: ”För att ett grannskap skall fungera som 
livsform för individer måste människorna själv kunna känna samhörighet i attityder, 
handlingar eller handlingsmönster med de övriga människorna i grannskapssfären” 
(Nyström, 2000, s. 40).  
 
Ur ett vardagslivsperspektiv är det viktigt att det går att definiera positiva värden i den miljö 
man dagligen vistas i. En individs livsvärld är förankrad i vardagslivsverkligheten men den 
formas också av annat än de egna direkta erfarenheterna. Andras berättelse om samma miljö 
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kan t.ex. påverka hur de personliga erfarenheterna tolkas och finns det starkt negativa 
berättelser eller diskurser om den miljö man dagligen vistas i kan dessa antingen motverka 
möjligheten till positiv identifikation eller skapa en känsla av utanförskap av att man inte 
delar de övriga samhällsnormerna och ideal. En plats värde kan inte bestämmas endast av tid 
utan också av den relation man har till platsen ifråga. Bor eller arbetar man på en plats, då är 
platsen en central del av vardagslivsverkligheten. Platsens fysiska utformning värderas utifrån 
dagliga göromål, händelser och relationer. Betraktar man platsen på håll som tillfälliga 
besökare eller från en trafikled eller tågfönster ser man platsen med andra ögon. Som 
samhällsplanerare är det viktigt att känna till vardagsverklighetens värden för annars kanske  
platsens värde och betydelse inte prioriteras i den nuvarande utformningen. Då kanske 
visionerna om en annan gestaltning och en annan aktivitet på platsen i fråga leder till att 
områdets nuvarande utformning betraktas som värdelös. Platsen staden, gatan, 
bostadsområdet, parken och huset tilldelas värde utifrån en historik där händelser och 
berättelser länkas samman med den relation man har till platsen   
(Ramberg, 2005,  s. 172-173).  
       

3. HISTORISK BAKGRUND  
 

3.1 Märstas historiska framväxt  
 
Märsta menas Mär-sund och sta-inhägnad orten Märsta betyder alltså inhägnad vid sundet  
(Gamla Märsta i ord och bild 1, 1980, s. 9). Avstånd till Stockholms central från Märsta 
station är 37 km och till Uppsala central från Märsta station är avståndet 29 km. Sigtuna 
kommun har en folkmängd på 36 779 invånare första kvartalet 2006 (www.sigtuna.se) 
Tätorter i Sigtuna kommun är Märsta med Arlandastad och Brista, Sigtuna stad och 
Rosersberg (Översiktsplan, 2002, s. 20). Sigtuna kommun gränsar i väster till Upplandsbro 
och Håbo, i norr Knivsta, i öst Norrtälje och i söder till Upplands-Väsby och Vallentuna 
kommuner (http://www.scb.se/Grupp/regionalt/rg0101/kommuner_text.pdf)  
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Figur 2. 
Karta över Märsta med stadsdelar och vägar.  
Källa: http://www.gulasidorna.se/  Hämtat 060522   

3.2 Det tidiga Märsta jordbrukssamhället  
Husby-Ärlinghundra socken är en gammal bygd som sträcker sig omkring 3500 år tillbaka i 
tiden. Det var då landet höjt sig eller vattnet sänkt sig så att människor kunde slå sig ner kring 
den sjö som sträckte sig från Steningeviken, förbi Husby kyrka och vidare mot Odensala 
kyrka. Tydliga fornlämningar finns flera kilometer från mälaren dessa är t.ex. Tomta, Kolsta, 
Elgesta etc. När vattnet sen sjönk undan användes den bördiga sjöbottnen som jordbruksmark 
eller som betesmark. Husby är en långsmal socken med skiftande landskapstyper. I sydost 
bestående av mälarnatur med starkt kuperade stränder kring Steninge. Järnvägsstationen och 
stora delar av landsbygden Skepptuna, Vidbo, Odensala etc. domineras av flacka lerslätter. I 
nordost dominerar skogsmarken med moränterräng. En rullstensås löper genom kommunen 
från väster vid sjön Fysingen över Norrsunda Rosersberg och förbi Halmsjön. Den är en del 
av Stockholmsåsen. Rullstensåsen är till stora delar sönderbruten av grustäkter. Rakt igenom 
staden rinner Märsta ån som mynnar ut i Mälaren (Stavbom, 1992,s. 10).      
 
För att förstå Märstas historia och planeringsprocess är det viktigt att titta på detta 
jordbrukslandskap som Stavbom beskriver. Det som är intressant är att Märsta bestod av ett 
flertal gårdar där lantbrukarna en gång brukade jorden och levde i landskapet. Dessa gårdar 
kom sen att ge namn till de stadsdelar som finns idag (Stavbom, Fornö, 2002,s. 38-46). Det är 
en historia i sig som jag återkommer i min intervju med kommunalkamreren Franzén. Där 
beskriver han för mig hur han fick erbjudande av bönderna men också fick lägga bud på 
marken i uppdrag av kommunen. Jag kommer att redogöra för ett par olika gårdar runt om i 
Märsta bl.a. den gård som låg där jag nu bor.  
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Sätuna gård  
Enligt Thomas Stavbom är det första och äldsta skriftliga dokument som nämner Sätuna ett 
pergamentsbrev från 17/10 år 1311 (Stavbom, 1992, s. 12). Gårdsnamnet Sätuna är gammalt. 
Det finns spår från slutet av 300-talet eller 400-talet efter nybyggare som slog sig ner mot 
öster sluttande moränbacken mellan Södergatan och järnvägsstationen (Ibid. s. 17). År 1930 
köpte Erik Westholm Sätuna gård för 76 000 av Nils Söderström. Sonen kom sen att ta över 
gården och arrendera den av fadern, detta var 1956 då fadern var 65 år (Ibid. s. 44-45). Sätuna 
gård var en av de största gårdarna i Märsta (Ibid. s, 100). 1961 såldes Sätuna gård till en privat 
ägd byggfirma från Avesta Ernst Sundh för summan 1,940 000 kronor. Företaget planerade 
tillsammans med HSB att bygga bostäder över hela området (Ibid. s. 45). Spår av gården idag 
kan ses i de stenstolar som finns kvar som staket runt delar av bebyggelsen (författarens 
iakttagelse 060410).      
 
Valsta gård  
Denna gård har en gång tillhört Steninge slott men friköptes kring sekelskiftet. Ägare då var 
Ingvar Wallin gården övertogs sen av sonen Olof Wallin (Gamla Märsta i ord och bild 2, s. 
36). År 1958 köpte kommunen ca 2 miljoner kvadratmeter från Valsta gård för en krona 
kvadratmetern av den tidigare ägaren Ivar Wallins dödsbo (Stavbom, Fornö, 2002, s. 78).  
 
Gästgivaregården  
NyMärsta gård låg ovanför nuvarande Märsta centrum. Det finns fortfarande kvar spår som 
ett gammalt hus som idag används som ungdomshus (Gamla Märsta i ord och bild 1,s. 35). 
Gästgivaregården var en plats för hästbyte och påfyllning av energi förråden. 1958 brann det 
gamla huset ner. Märsta gästgivaregård var en de viktigaste stoppen längs landsvägen mellan 
Stockholm och Uppsala. I och med järnvägen förlorade den sin betydelse i slutet av 1800-talet  
(Gamla Märsta i ord och bild 2, s. 33).  
 
Järnvägen  
Den 20 september år 1866 invigdes norra stambanan mellan Stockholm och Uppsala med ett 
spår. År 1908 lades dubbelspår. 1876 invigdes stationshuset i Märsta, till 1914 när det nya 
stationshuset byggdes (Märsta i ord och bild 2, s. 35). I och med järnvägen etablerades ett 
flertal industrier i Märsta t.ex. Kexfabriken AB Kungsbröd, Märsta såg, Färg och 
Fernissfabriken nuvarande Beckers och Sörlings smedja mekaniska verkstad (Märsta i ord och 
bild 2,s. 59-70). 
 

Sammanfattning Märstas historiska bakgrund 
Märsta ligger i en gammal jordbruksmiljö med spår 3500 år tillbaka i tiden. Märsta ligger ca  
3 mil från Uppsala och ca 3,5 mil från Stockholm. Landskapet är dominerat av slättlandskap 
men samtidigt finns mälarnatur och rullstensås i landskapet. Märsta bestod av flertalet gårdar 
som namngivit nuvarande bostadsområden. Sätuna gård nämns för första gången i skrift år 
1311. Innan järnvägen fungerade gästgivaregården som en viktig plats för vila och matrum 
mellan vägen till och från Stockholm och Uppsala. Järnvägen kom till kommunen 1866 i och 
med detta etablerades flertal industrier i Märsta.    

3.3 Socialdemokratins bostadspolitik   
 
Med den socialdemokratiska bostadspolitiken ville man åstadkomma nya bostäder och detta 
visas i ett protokoll från deras partikonferens 1964: ”Lika litet som vi godtar bristen på arbete 
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kan vi godta bostadsbristen. Ser vi tillbaka har vi åstadkommit en miljon bostäder på 18 år. 
Nästa miljon nya bostäder –relativt sett större och mycket bättre –måste vi åstadkomma på 10 
år, ungefär halva tiden. Vi måste bereda utrymme i ekonomin för mera bostadsbyggande, och 
vi skall satsa mer på bostadsutrymme för familjerna. Har man barn bör man ha minst tre rum 
och kök; det är ett mål som nu bör vägleda byggare och planerare. Trygghet i bostaden måste 
finnas också då hyresregleringen avskaffas, vi skall gå vidare i arbetet på att eliminera 
privata vinstintressen på bostadsmarknaden” (Arnstberg, 2000, s. 37). Bostadsutredningen 
hade gett underlaget till att riksdagen fattade sitt beslut 1967 att bygga en miljon nya bostäder 
inom en tioårsperiod- det så kallade miljonprogrammet. Beslutet var i praktiken bara ett 
klartecken för det stora projekt som redan rullat igång (Rådberg, 1997, s. 69).        
 
1968 tog den socialdemokratiska regeringen ett initiativ till en ny byggnadsutredning. Denna 
utredning pågick mellan sju olika regeringar och under dessa år övergavs politik med statligt 
belånat markinköp och de kommunala markvillkoren försvagades. Plan och byggnadslagen 
(PBL) tillsammans med (NRL) Naturresurslagen betonar riksintressen och då slopades den 
statliga fastställelse prövningen både för översiktsplaner (ÖP) och detaljplaner (DP)  
(Khakee, 1999, s.7-8). 
 
Utvärdering blev en del av det socialdemokratiska projektet under 1960-talen då den 
noggranna centralplaneringen ersattes av nya förvaltningsformer som resultat styrning, 
målstyrning och andra former av indirekt kontroll. Khakee refererar till Friedmann (1987) 
som skiljer mellan fyra teoretiska traditioner i planeringsteori under de senaste två 
århundraden: den socialreformiska traditionen, policyanalytiska traditionen, traditionen om 
samhällelig inlärning och traditionen om social mobilisering. Den socialreformiska 
traditionen är närmast mitt ämne i denna undersökning (Khakee, 1999, s. 23). 
Kommunreformerna på 1950-60-talen gav att landets församlingar slogs samman till större. 
1960-tals reform byggde på en rumslig struktur om centralorten och dess omland (Lundén, 
1997, s. 43). 
 
Generalplanen skulle användas för att styra markanvändningen. Det var inte obligatoriskt att 
anta eller fastställa en generalplan, vilket var nödvändigt för att få en rättslig verkan. Få 
kommuner ville binda sig för den framtida utvecklingen och många generalplaner kom att 
användas som underlag för planering utan att en politisk ställning togs. Med ny lagstiftning 
följde mer detaljerade riktlinjer. Den gav möjligheten att styra markanvändningen mer, 
greppet om planeringen och den ideologiska och strukturella överbyggnaden i samhället.  
 
Folkhemmet var förankrat i en ohelig allians mellan funktionalismens företrädare inom 
arkitekturen och socialreformatorer med politisk anknytning. Statliga myndigheter kom 
ytterligare att befästa detta synsätt. Efter generalplanen blev markdispositions plan och 
kommunöversikt de nya frivilliga formerna för översiktsplanering på kommunal nivå. Med 
tiden gjordes nya utredningar och den nya Plan och byggnadslagen lagen kunde 1987 ersätta 
den fyrtio år gamla byggnadslagen. 1988 bildades Boverket då planverket och 
bostadsstyrelsen slogs samman. Då hade formen för den gällande Översiktsplanen skapats 
(Nyström, 1999, s. 129-131). 
 
Folkhemmets stad gestaltades mellan tiden 1930-1970, då kan man inte bara talade om 
”Gemeinschaft” och ”Gesellschaft”. I en del avseenden grundades folkhemmets 
stadsplanering på ett tydligt ”Gesellschaft”. Stor tilltro till framtidens möjligheter var 
huvuddragen. En ny stad skulle byggas för den moderna människan likt ett modernt stadsliv. 
Den gamla stadsmiljön var bara elände fattigdom, smuts, klasskillnader etc. I detta avseende 
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kan folkhemmets stad beskrivas i termer av ”Gesellschaft” med funktionalism och estetik och 
symbolik i centrum likt ett uppror mot den omoderna staden.  Folkhemmets stad formulerades 
samtidigt i kontrast till ”Gesellschaft” kvarterstaden var motbild folkhemmet var modernt 
med friliggande smalhus, förorter med grönska än den täta stadens myller. Kärnfamiljen 
skulle få bättre levnads förutsättningar. I den funktionsseparerade förorten med bostäder för 
sig och arbetsplatser för sig och trafiken separerad. Efter andra världskriget stärktes idéerna 
kring ”Geimenschaft” bostadssamhället var i fokus nu. Med det lokala samhället med eget 
centrum. Satsningen på bilismen med avskärmning och stora vägnät isolerade 
grannskapsenheterna från varandra. Med ökat välstånd ersattes det sociala intresset till 
konsumtion.  
 
När kritiken sen kom mot miljonprogrammet var det att man byggt ” Gesellschaft” när man 
lovat ”Gemeinschaft”. Kritiken var att man byggt kommersiellt, sterilt, storskaligt och utan 
ett fungerande liv. Grannskapsideal och förortsplaneringen kritiserades och kritiken riktades 
till den politiska styrningen. Den nya moderna förorten kallades nyslum och de äldre 
områdena fick högre status. (Ramberg, Klas, 2005, s. 166-172).  
 
Bostadsbyggandet har minskat i omfattning sen 1970 då man byggde 110 000 lägenheter på 
ett år mot 1995 då 12 700 lägenheter var inflyttningsbara. På en tidsperiod av 5 år byggdes 
193 000 lägenheter under 1990-talet (Nyström, 2003, s. 24). I miljonprogrammet planerade 
man inte med en traditionell stadskärna, utan ett utspritt landskap med stora avstånd. 
Förebilder var bl.a. grannskapsenheten staden blir i mindre delar med service i lokala 
centrum. Kritiken som riktades mot planerarna och politikerna var befogad och dessa gav sig 
själva stor självkritik. Numera dominerar de tekniskt lagda planerarna över de socialt 
medvetna planerarna (Nyström, 2003,s. 131-134). 
 
Khakee menar att en planeringstradition i norden har fått beteckningen ”generativ” planering. 
Denna handlar om att planeraren måste ha god kännedom om den ort eller område som ska 
förändras för att han ska kunna genomföra ett bra planeringsarbete. Planeraren bör helst 
tillhöra den sociala och fysiska miljön som planen gäller (Khakee, 1999,s. 24). 
 
Miljonprogramsbyggandet var under 1960-1970-talet influerat av policyanalys, tiden fram till 
60-talet var entydigt dominerad av den socialdemokratiska reform traditionen (Nyström, 
2003, s. 92-93).  

3.3.1 Funktionalism  
 
Professor C-F Ahlberg tillhörde eliten inom stadsplanering i det moderna Sverige. Inspiration 
till byggandet fick Ahlberg från funktionalismen och Le Corbusier som han introducerade i 
Sverige. Vidare inspiration fick han från besök i London från ”New Towns” och ”Satellite 
Towns” då Märsta kan liknas eller ses med bakgrund från dessa planeringstraditioner. 
 
Funktionalismen innebar inte bara byggande och planering. Analysen av samhällets och dess 
funktioner, ett problem eller en verksamhet och därefter förslogs lösningar för varje funktion 
och situation. 1930-1975 är funktionalismens epok. Funktionalismen framställde den nya 
stads- byggnadskonsten och arkitekturen som en historisk nödvändighet. Arkitekterna var 
innovatörer de kan inte jämföras med ny teknik t.ex. armerade betongstockar. De uppfann 
”höghuspark i park” (Hall, 1991 artikel av Rådberg, Johan. s. 165-167).  
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CIAM doktrinen hade Gropius och Corbusier som främsta idégivare. CIAM menas Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne och var ledande och förde funktionalismen till 
Sverige och andra länder (Ibid. s. 170). Det var viktigt att bygga tekniskt, välutrustade, 
rationella hus och stora hyreshus. I Sverige hade de höga husen byggnadslagstiftningen emot 
sig. En ny stadsbyggnads doktrin spreds via CIAM innehållande höghuset, med en ny teknik 
och bekvämlighet. Vidare förespråkade doktrinen en ny stads typ med friliggande höghus och 
stora gröna mellanrum. Vidare vill man införa en ny trafikseparering av gång trafikanter och 
biltrafikanter. Detta var ett brott mot det traditionella stadsbyggandet. Funktionalismen var en 
stark motståndare till trädgårdsstaden. Le Corbusier ville inte zonera staden eller 
funktionsseparera den han propagerade för koncentration inte utspridning. Kritiken och 
beskyllningen att Corbusier var ansvarig och CIAM för zonering eller utspridning av 
stadsbebyggelsen är inte underbyggt i hans verk menar Rådberg (Ibid. s. 174). Zonering var 
ingenting som uppfanns av CIAM, zonering fanns redan i stadsplaner omkring 1910-1920. 
Redan 1907 blev det möjligt att använda en form av zonering gröna zoner var ingen nyhet 
1930. Uno Åhrén och Sven Markelius driver höghusfrågan i Sverige t.ex. 1928 skrev Åhren 
en artikel om skyskrapor på Gärdet. Funktionalisterna i Sverige kritiserade även Lilienbergs 
generalplan för Stockholm t.ex. p.g.a. dåliga trafiklösningar och att trädgårdsstaden var 
markslöseri. Men detta fick inget gehör (Ibid. s. 174-175).  
 
Under mitten av 1940-talet förändrades ledningen för Stockholms stadsbyggande. Detta var 
till fördel för funktionalisterna. T.ex. avgick Lilienberg och efterträddes av Markelius och här 
växer även C-F Ahlbergs karriär som arkitekt åt Stockholms stad. Samt för Göran Sidenbladh 
båda starka förespråkare av funktionalismen. Dessa män spelade en stor roll efter 1945 inom 
stadsplanering. 30-talets planering ifrågasattes och ersattes av funktionalismen. Under 1940-
talet blev förvirringen stor ibland vilken linje man skulle följa inom stadsplanering, men det 
blev förebilder som Le Corbusier och hans höghus komplex som blev förebilden för svensk 
stadsbyggande. Grannskapsplanering med inspiration från USA och England fick genomslag 
men det var tvetydigt vad det stod för. Antingen likt ett socialt projekt med mål att utvecklas 
självstyrande stadsdelar inom storstaden, likt trädgårdsplanering. Men betydelsen var en 
annan, det sägs som att dela upp bebyggelsen i lämpliga tekniska planeringsenheter. Åhren 
presenterade grannskapsenheten med utgångspunkt i ”community centre” rörelsen, där skulle 
rörelse betona kulturella aspekten att medborgarna själva skulle ta ansvar för sitt samhälle. 
Det som blev kvar av detta var grannskapsenheten som funktionell likt en planeringsteknisk 
enhet (Ibid. s. 181-183). Befolkningsunderlag för detaljhandeln styrde stadsbebyggelsen. 
Senare beslöt man sig för att bygga förorter med höga exploateringstal och en hög andel 
flerfamiljshus. Argumenten för högre befolkningsunderlag och större andel höga hus kom 
från flera håll, detaljhandeln, byggentreprenörerna, och kommunala politiker. Planerarna var 
också drivande. Höghusen ökade och kulmen var 1958-1962, kritiken växte också på t.ex. 
bristande utemiljö. Efter miljonprogrammet 1975 la man fram riktlinjer för hur arbetet skulle 
se ut, med en skrift från statens planverk. Då övergavs höga skivhus och i slutet av 1970-talet 
övergick man till slutna kvarter (Ibid. s. 184-185).  
 

Sammanfattning  
I socialdemokratisk bostadspolitik på början av 1960-talet ville man åstadkomma en miljon 
nya bostäder på tio  år som kallas miljonprogrammet. Kommunreformer gav att större 
kommuner bildades. Generalplanen skulle användas för att styra markanvändningen samtidigt 
behövde man inte anta en generalplan många kommuner använde den som underlag. 
Folkhemmet var en ohelig allians mellan funktionalismens företrädare. Tanken om 
folkhemmets stad gestaltades mellan 1930-1970. En ny stad skulle byggas för den moderna 
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människan, folkhemmet formades som motbild till kvartersstaden. Efter andra världskriget 
ville man återigen bygga enligt ”Geimenschaft” ett lokalt samhälle med bilismen i centrum. 
Det sociala intresset eftersattes av konsumtion. Kritiken kom sig av att man byggt storskaligt, 
sterilt och utan ett fungerande liv. Moderna förorter blev s.k. nyslum och folk återvände till 
den gamla staden. Generativ planering handlar om att planeraren måste ha god kännedom om 
området eller orten som ska planeras för att genomföra ett bra planeringsarbete. 1970 byggde 
man 110 000 lägenheter på ett år mot 1995 12 700 lägenheter.   
 
Funktionalismen innebar analys av samhällets och dess funktioner, ett problem eller en 
verksamhet och därefter förslogs lösningar för varje funktion och situation. Företrädare för 
CIAM doktrinen var Le Corbusier och Gropius de förespråkade friliggande höghus, med en 
ny teknik och bekvämlighet. Funktionsseparering av trafikanter och gångtrafikanter. 
Zoneringen av staden härstammar inte från Le Corbusier som önskade koncentration och inte 
utspridning. Zonering kom redan 1910. 1930-talets planering ifrågasattes och ersattes av 
funktionalismen. Under 1940-talet blev förvirringen stor ibland vilken linje man skulle följa 
inom stadsplanering, det blev förebilder som Le Corbusier och hans höghus komplex som 
blev förebilden för svensk stadsbyggande. Svenska arkitekter som Ahlberg, Markelius och 
Åhrén efterträdde en generation av trädgårdsinspirerade planerare och hade nu friare hand att 
planera staden utifrån funktionalismen. Åhrén presenterade grannskapsenheten, den kulturella 
aspekten att medborgarna själva skulle ta ansvar för sitt samhälle. Det som blev kvar av detta 
var grannskapsenheten som funktionell likt en planeringsteknisk enhet. Styrande för planering 
blev befolkningsunderlag för detaljhandeln. Förorter med höga exploateringstal och en hög 
andel flerfamiljshus byggdes. Argumenten för högre befolkningsunderlag och större andel 
höga hus kom från flera håll, detaljhandeln, byggentreprenörerna, kommunala politiker. 
Planerarna var också drivande. Höghusen ökade och kulmen var 1958-1962, kritiken växte 
också på t.ex.  bristande utemiljö.  

4. EFTERKRIGSTIDEN 
 

4.1 Beslutet om en ny storflygplats vid Halmsjöfältet   
 
Efter omfattande utredningsarbete fattade riksdagen beslutet om att nya storflygplatsen skulle 
ligga vid Halmsjön. Preposition 1957:185 lades på riksdagens bord. Beslut på centralnivå om 
flygplats vid Halmsjön och en servicestad vid Märsta. 1957 är födelseåret för det moderna 
Märsta (Franzén, 1996,s. 3). 

4.1.1 Bakgrund till beslutet om flygplatsstaden och den nya storflygplatsen  
 
Under andra världskriget blev flygvapnet mer betydelsefullt i striderna och flygtekniken 
utvecklades snabbt. De tekniska framstegen kom sen till det civila flyget. Enligt en 
flygplatsutredning blev slutsatsen att en flygplats i anslutning till huvudstaden behövdes. 
Bromma hade inte den kapacitet som behövdes då föreslogs en flygplats vid Enköping och 
andra hands val var Upplands-Väsby. Markförhållandena var dock inte lämpliga på dessa 
platser. 1946 började man prata om Halmsjön ca 4 mil norr om Stockholm (Stavbom, Fornö, 
2002,s. 38).  Halmsjöfältet som alternativ kritiserades för dess avstånd från Stockholm ansågs 
vara för långt. Några av de starka motståndarna var bl.a. SAS och luftfartsverket de menade 
att en avlägsen flygplats skulle ge negativa effekter på den svenska flygtrafiken och på 
flygföretagens kostnadsläge. Fyra mil var långt på den tiden också att rekrytera kvalificerad 
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personal till avlägsna flygplatsen i en tid med arbetsbrist (Klingberg, Lindahl, 1974,s. 38). 
Samt att vägen var smal och slingrig och restiden låg på en timme. 1946 föreslog man trots 
avståndet av den nya flygplatsen skulle byggas vid Halmsjön (Stavbom, Fornö, 2002,s. 39). I 
mitten av 1950-talet hade SAS beställt de första jetplanen och vilka inte kunde användas på 
Bromma p.g.a. bullerskäl och att landningsbanan var för kort (Klingberg, Lindahl, 1974, s. 
19). Förslaget på Ekerö hade markproblem och detta skulle bli dyrt. 244 mkr skulle Ekerö 
förslaget kosta mot Halmsjöns 150 mkr. Och utav tidsmässiga och ekonomiska skäl hade 
regeringen till slut bara ett alternativ att välja nämligen Halmsjön (Stavbom, Fornö, 2002, s. 
40). En namntävling skulle ge Halmsjöfältet och nya flygplatsen sitt namn. Lars Hellberg 
föreslog Arland p.g.a. Det hade direkt anknytning till urkunder från 1200-tal och är en latinsk 
form av Ärlinghundra härad. Senare kom man att lägga till ett –a efter Arland. Stockholm-
Arlanda fastställdes av Gösta Skoglund dåvarande kommunikationsminister (Stavbom, Fornö, 
2002, s. 39).        
 
Vägförbindelsen mellan Stockholm och Arlanda skulle snabbt byggas ut till 
motorvägsstandard. Staten skulle bidra finansiellt till flygbolaget SAS och ABA som också 
var ett flygbolag som ingick i samma koncern som SAS och staten skulle medverka till att 
ordna arbetskraft för en snabb utbyggnad av flygplatsen etc. (Klingberg, Lindahl, 1974, s. 19). 
Detta uttrycktes i ett avtal mellan staten och flygplatsen att: ”Staten i görligaste mån skall 
underlätta tillkomsten av erforderliga bostäder, skolor och sociala anordningar i syfte att den 
vid Halmsjön sysselsatta personalen skall kunna beredas bosättningsmöjligheter i 
flygplatsens närhet” Preposition 1957:185 (Ibid. s. 33).  
Ett avtal mellan flygbolag och regering blev grunden för en planmässig utbyggnad av service 
samhälle till flygplatsen. Den direkta orsaken till att ett sådant samhälle skapades var 
flygbolagens fruktan för att inte kunna rekrytera personal till den avlägset belägna 
arbetsplatsen då brist på arbetskraft var stor inom Stockholmsregionen (Ibid. s. 30).  
 
Varför skulle Märsta bli flygplansstad kan man undra. Märsta är fritt från buller och det fanns 
en järnvägsanslutning. Stora obebyggda områden finns för en snabb utbyggnad av den nya 
staden (Franzén, 1996,s. 3). Det fanns flera alternativ till vart den nya flygstaden skulle 
byggas ett av dessa alternativ var Rosersberg ett samhälle åtta km söder om flygplatsen. 
Rosersberg hade gjort förbereder för att expandera och bli servicesamhälle till flygplatsen. 
Andra alternativ var Sigtuna en fungerande stad, Upplands-Väsby, Knivsta var mer kompletta 
samhällen. Annat alternativ var en ny grund till staden vid mälarens vatten av Ralph Erskine 
(Klingberg, Lindahl, 1974, s. 20-21). Klingberg och Lindahls uppfattning var att staden 
bestämdes utifrån några grundläggande faktorer. Bullerfrågan hade stor inverkan, Bromma 
byggdes ej ut p.g.a. bullret. När Halmsjöfältet först byggdes låg Märsta under bullermattorna 
efter 1957 förändrades huvudbane riktningens till nord/sydlig och detta drabbade Rosersberg. 
Märsta låg då utanför området för kritiskt buller. Märsta valdes p.g.a. dess närhet till 
flygplatsen, frihet från buller, anslutning till järnväg och möjlighet till snabb utbyggnad och 
tillräckligt stort område att skapa staden på (Ibid. s. 22-24).       

4.1.2 Förslag till Generalplan GP60 
 
Ur protokoll vid Märsta kommunalfullmäktiges sammanträde i Märsta torsdagen den 27 
februari 1958 kl. 19:00.  
 
”Vid sammanträde med samordningsorganet för storflygplatsen den 8 februari 1958 har detta 
rekommenderat kommunen att ge regionplanekontoret under ledning av 
regionplanedirektören C-F Ahlberg i uppdrag att upprätta generalplan för kommunen.” 
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Detta är citat ur protokollet från kommunen medverkande var bl.a. Bertil Franzén och Holger 
Almström. Regionplanekontoret fick alltså uppdraget att bygga flygplatsen kring de fyra 
kullarna. C-F Ahlberg är upphovsman bakom förslaget GP60 och till att den antogs 1963 för 
att utarbetas igen 1969.  
 
Hur tänkte man sig Märsta, de fyra kullarna var framträdande i landskapet och på dessa skulle 
bostäder byggas. I mitten skulle centrum ligga. Som Ahlberg menar likt en amfiteater. God 
service och arbetsplatser skulle finnas för befolkningen. Trivseln var beroende av hur 
funktionerna var relaterade till varandra och hur trafiknätet utformades. Staden skulle bli 
vacker genom dess topografi. ”Staden sammansatt av skilda stadsdelar en helhet vardera med 
sin karaktär, skall framstå som en helhet” (Förslag till Generalplan 60, s. 4). Detta menade 
man i GP60, helhet med stadsdelar. Detta upplever jag starkt se kapitlet om livsmiljö och 
livsrum. Centrum skulle fungera tillsammans med rummet och vara dess ansikte säger 
Ahlberg. Sen diskuterades stadens anpassning till bilismen. Bra bilvägar mellan skilda 
bostadsområden, arbetsplatser och centrum samt till yttervärlden. Centrum skall vara i god 
kontakt till huvudvägarna. Ett citat som väl belyser detta är ”invånare och förbifarande 
kommer att uppleva staden, sedd genom vindrutan” (Förslag till Generalplan 60, s. 4). Vidare 
menar Ahlberg att: ”Därför skall vägarna dras och bebyggelsen kring dem formas med 
tillvaratagande av de långa perspektiv och de utblickar över stadens viktigaste element som 
just detta landskapsparti möjliggör” (Ibid. s. 4). Bilismen och funktionssepareringen i Märsta 
är påtaglig då som nu. Märsta är ett exempel på funktionalism. Detta gör att man kommer in 
på tankarna bakom GP60 nämligen vad som låg bakom tanken om Märsta, Ahlbergs 
inspiration funktionalismen se kapitel 3.3.1. 
 
Gunnel Forsberg (Forsberg, 2005, s. 162-164) skriver att New Towns kan ses som ett exempel 
på stora planeringsprojekt som inte blev det perfekta samhälle som man hoppats på. I Sverige 
hade miljonprogrammets idéer tagits från Londons ”New Towns”. Svenska 
miljonprogrammens områden var tänkt som helhetslösningar. Det var tänkt att de skulle vara 
självförsörjande och att industrier skulle lockas för att nå de sociala målen som var uppsatta. 
Pendling skulle inte bli nödvändig då arbeten skulle finnas på orten, inte i hög grad ut 
pendling. Med visionen skulle industrier lockas till orten. Det visade sig att det sociala och 
arbetena inom orten inte höll eller blev den vision man föreställt sig. En som var inspirerad av 
New Towns var arkitekten och professorn C-F Ahlberg, ansvarig arkitekt för Märstas 
samhällsutbyggnad och visionära bild. Så här säger Ahlberg i en intervju av Torsten 
Hägerstrand (1986):  
 
”The development in Sweden in the 40’s after the war 1945, and for at least 10 years was 
mainly influenced by what was happening in England.” (s, 4) Vidare frågar Torsten om 
huruvida ”New towns” idén reflekteras i en bild hur dom arbetade med i Stockholm. ”We 
discussed satellite towns, that the same as New towns, -very much in the paper and in the 
program. (s, 4) ” They would have to built outside the city of Stockholm. Then, when I got 
cheif of regionalplanning I hade another opinion I had to come to the conclusion that 
completely new towns were not the solution for this area. So even outside the city of 
Stockholm we worked mainly with new suburbs or what we called ”stadsdelar”. (s, 5)    
 
Märsta är ett exempel på ”New Towns” eller ”Satellite Towns”. Ahlberg var påverkad av 
dessa planeringssätt och detta styrks av ett citat från förslag till generalplan 60:  
”En fullgod service kan upprätthållas endast om befolkningsunderlaget är tillräckligt stort, 
och till trivseln i samhället bidrar mångsidighet ifråga om verksamheter och socialstruktur. 
Därför vill man ge samhället en bredare bas för sysselsättning och bosättning än vad 
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flygplatsen ensam erbjuder. Det skall tillföras industrier och statliga institutioner och en viss 
bosättning också av personer med arbete i stor Stockholms centrala delar är rimlig” (Förslag 
till Generalplan 1960, s.2). Den sociala strukturen var i fokus och att industrier skulle tillföras 
samt statliga verk. Men vissa av dessa delar av visionen gick i kras. Inga statliga verk kunde 
etableras p.g.a. Av att Märsta länge begränsades med dyrortssystemet, vilket innebar att det 
var dyrare att etablera företag och industrier i Märsta än vid orter närmare Stockholm.   

4.1.2 Visionen de fyra kullarnas stad, flygplanstaden  
 
Professor Ahlberg ger i förslag till GP60 sin vision av flygplanstaden: ”I detta läge bjuder 
också terrängen på inspirerande förutsättningar. Fyra kullar kring ett starkt förnimbart 
rektangulärt landskapsrum. Fyra uppstigande stadsdelar med utblickar ned mot ett 
friliggande låg byggt centrum; En amfiteater av bostäder och arbetsplatser kring centrum 
funktionernas arena; Därtill kontakten med Mälaren via det markerade dalstråket ned  
mot Steninge” (Ibid. s. 3-4). 
Detta citat är geografiskt, visionärt och Märstas framtid som professor Ahlberg uttalar. Det 
fanns omfattande önskemål om att den nya flygplansstaden skulle växa fort. Det var bl.a. krav 
från Luftfartsverket och SAS. Man ville att staden skulle kunna ta emot så många som skulle 
arbeta där på den blivit klar. Arlanda skulle tas i bruk bara tre år efter riskdagsbeslutet. 
Flygplatsen skulle expandera fort och snabbt och 1965 skulle 7000 människor arbeta där. Man 
skulle bygga 400 lägenheter per år och om 25-30 år ha en befolkning på 40 000 invånare 
(Klingberg, Lindahl, 1974,s. 27).   
 

Sammanfattning bakgrund till att Märsta byggs, vision och GP60  
1957 togs ett beslut på centralnivå att den nya storflygplatsen skulle placeras vid Halmsjön. I 
och med detta beslut ledde det att servicestaden, flygstaden och fyra kullarnas stad kom till 
sin början. Tankarna om Märstas expansion hade startat. I och med andra världskriget blev 
flygvapnet betydelsefullt och flygtekniken utvecklades snabbt. I en utredning ansåg man att 
en ny storflygplats behövdes i Storstockholms området. Bromma räckte inte till. Många 
alternativ diskuterades till flygplatsens placering. Bl.a. Enköping, Upplands-Väsby, Ekerö och 
Halmsjöfältet. Till slut valdes Halmsjöfältet p.g.a. tidsmässiga och ekonomiska skäl. 
Vägförbindelsen behövde förbättras till motorvägsstandard. I ett avtal mellan stat och 
flygplats beslutade man att bostäder, skolor etc. skulle finnas för den sysselsatta personalen så 
de skulle kunna bosätta sig där. Flygbolagen fruktade att inte kunna rekrytera personal vilket 
är en direkt orsak till att Märsta som servicestad skapas. Märsta valdes p.g.a. olika orsaker 
t.ex. att orten var fri från buller. Att den hade jänvägsanslutning och att det fanns stora 
obebyggda markarealer. Andra alternativ till den nya servicestaden Rosersberg, Upplands-
Väsby, Sigtuna och Knivsta. 1958 beslutades i fullmäktige att C-F Ahlberg skulle upprätta en 
generalplan för kommunen. Enligt Ahlberg skulle Märsta bli funktionsseparerad bilismen var 
framträdande och Märstas skulle ses av förbipasserande och invånare genom vindrutan. 
Inspiration till Märsta fick Ahlberg från bl.a. ”New Towns” likt självförsörjande orter med 
industrier. Ahlberg presenterar sin vision för Märsta i GP60. Krav från SAS, Luftfartsverket 
och staten hade en önskan att Märsta skulle växa fort, 1965 skulle 7000 människor arbeta på 
Arlanda.    
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5. AKTÖRER 
 
För att förstå Märstas planeringsprocess och uppbyggnadsfas är det viktigt att fokusera på de 
olika aktörerna. För att öka förståelsen behöver denna bakgrund förklaras. Märstas är unikt på 
så sätt att beslutet om en servicestad till flygplatsen kom från centralnivå och då tillsattes bl.a. 
en arbetsgrupp vid namn Märsta delegationen. Andra viktiga aktörer är arkitekten bakom 
generalplanen som är representant för regionplanekontoret samt Märstas dåvarande 
kommunalkamrer som representant för Märsta kommun.   
 

5.1 Märstadelegationen (Staten)  
 
Dåvarande kommunikationsministern tillsatte Märsta delegationen år 1958 för att försäkra sig 
som om att intentionerna med Märsta genomfördes och att det ingick i flygplats prepositionen 
att staten skulle bilda ett organ för att bistå och hjälpa Märsta kommun med byggnationen av 
flygplatsstaden (Stavbom, Fornö, 2002, s. 54). Ordförande var landshövding Gunnar 
Danielsson övriga medverkande var representanter från SAS, Stockholmsstad, 
Luftfartsverket, regionplanekontoret, kommunikationsdepartementet och Märsta kommun 
med kommunal-ordförande Thore Jansson (Ibid. s. 54). Delegationen var ett 
samordningsorgan utan formell makt och utan ekonomiska resurser. Trots detta hade Märsta 
delegationen stor makt gentemot kommunens företrädare (Klingberg, Lindahl, 1974,s. 33). 
Vid delegationens första möte februari 1958 meddelade man att det var C-F Ahlberg som fick 
uppdraget. Dåvarande arkitekten N.H Winblads förslag om en utbyggnad av det existerande 
stationssamhället med Stationsgatan som aveny fick inte genomslag (Stavbom, Fornö, 2002, 
s. 56). Winbladh tänkte sig att staden skulle ha ca 20 000-25 000 invånare mycket mindre än 
40 000 slut giltiga plan. En av kommunens män beskriver situationen som denna: ”Han hade 
alla trumf på hand genom sin roll som regionplankontorets chef och medlem i 
Märstadelegationen” (Klingberg, Lindahl, 1974, s. 32). ”Det borde vara ekonomiskt och gå 
fort att Ahlberg gjorde planen och dessutom var han ju en stor auktoritet. Jag måste säga att 
de flesta var entusiastiska när planen sen presenterades i fullmäktige. Det fanns inga 
invändningar mot den” (Ibid. s. 32). Märsta-delegationens huvuduppgifter var att följa 
planering och byggande och se till att det gick framåt. SAS och luftfartsverket gav olika 
prognoser över antal anställda. Några gånger per år sammanträdde gruppen. Delegationen 
hjälpte till vid avloppsfrågan och när man lyckades bryta kredit institutionens misstro (Ibid. s. 
34).   
 
Vilken betydelse hade då Märstadelegationen för Märsta? Landets främsta experter inom 
samhällsplanering hjälpte kommunen. Kommunen förlorade aldrig makten formellt men 
samtidigt hävdar Klingberg att de hade mindre reella makt. Auktoriteter var med och skapade 
Märsta och det var inte alltid lätt att hävda sig bland en sådan maktstruktur. Kommunala 
ledningens brist på reell makt var inte präglad av en del konflikter. Deras intryck var att 
kommunen var tacksam och positiv till den man erhöll. Under den första tiden fanns ett stort 
förtroende emellan kommun och Märstadelegationen. I början bidrog Märstadelegationen till 
snabbt byggande och som problemlösare men sen fick kommunen mer kompetens och 
kapacitet att klara det själva. Delegationens inflytande minskade i och med ordförande bytet 
så framstod mest delegationen som en styrelsesektion. Några misstag var att Märsta 
delegationen helt misslyckades med att få regeringen att ändra dyrortssystemet. Märstas 
klassificering behövde ligga på grupp 5 vilket hade stor betydelse för arbetskraft och för 
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etableringen av statliga verk. Vad gäller ekonomiskt stöd till byggandet så utgick detta mer 
och mer och la sen grunden för framtida problem. Kommunen tvingades ibland välja 
ofördelaktiga lösningar på problem. Kommunen blev också beroende av parter som kunde 
hjälpa ekonomiskt. Anledningen till att det inte blev så ligger i att Märsta delegationen 
saknade formellt ansvar och senare förlorade eller tappade intresse för Märsta. En av 
representanterna för delegationen ger sin förklaring: ” Felet var att det aldrig genomsyrade 
kommunikationsdepartementet att intentionerna skulle fullföljas, Ännu mindre var idéerna om 
flygstaden förankrad i resten av kanslihuset. Därför blev det t.ex.  ingen statlig 
verksutflyttning” (Klingberg, Lindahl, 1974,  
s. 34-37).   
 

5.2 Professor Carl-Fredrik Ahlberg (Regionplanekontoret)  
 
Professorn i stadsbyggnad och arkitekten Carl-Fredrik Ahlberg ställde år 1978 upp på en 
intervju som gjordes av tidsgeografen och professorn Torsten Hägerstrand. Enligt mig var 
detta en bandupptagning från början och som nu författaren översatt delar till svenska via en 
engelsk skrift.  
 
C-F Ahlberg var ansvarig chef för regionplanekontoret i Stockholm mellan åren 1952-1977 
(Hägerstrand,1978, s. 3). C-F Ahlberg ansåg sig få mest inspiration från 40-talets Sverige 
samt efterkrigstiden även vissa influenser kom från England (Ibid. s. 4). C-F berättar vidare 
att när han började med regionalplanering fanns en plan för en 35-40 års period. ”We started 
in 1952 and planned for a period until 1990. Some prognoses were made. I don’t do the 
prognoses myself, but I adopted what the specialist said”(Ibid. 1978 s. 12-13) ”Then the 
demographers said: Oh, the population will grow much faster. We planned for a much larger 
city-region. Then suddenly in 1971 the population stagnated, and that was really a problem” 
(Ibid.s. 13).  Efter detta frågar Hägerstrand om de s.k. misslyckanden eller problem som är 
miljonprogrammet och de ny byggda förorterna. Varför kan då inte folk arbeta lokalt där vilka 
fel har dessa platser eftersom det uppenbart finns flertal problem. C-F Ahlberg svarar att det 
är ett nytt problem för ett område. Vidare säger Ahlberg att det välkänt i andra delar av 
världen. ” When we bulit new areas, for instance Vällingby, people were queuing for 
residences, for places to live in. All kinds of moved into Vällingby. During the years after it 
had been built, people moved out and in, and there was more or less stabilization of the 
situation. People felt more and more at home. The center was built, schools were built and 
everything was there” (Ibid. s. 13-14).  ”But when you built these last areas, Tensta, Handen, 
Botkyrka, just when you were producing these areas, the stagnation came. The housing queue 
suddenly was not there. So instead you had a lot of empty dwellings in the newly bulit areas. 
It was much easier for people who had economic possibility to make a choice- to choose 
where they would like to live because there were empty dwellings. These areas were left just 
for the people who had no possibility to make a choice, and so we got segregated population 
and all social problems concreated to these new areas” (Ibid. s. 14). Torsten Hägerstrand 
frågar vidare att det du säger är att vi behöver en sorts ny planeringsfilosofi i den nya situation 
som troligen kommer att fortsätta. På frågan svarar C-F Ahlberg att det behövs det har väldigt 
lite med den typen av planering han har arbetat med. Designen är inte ett hinder utan det som 
är väsenligt är lokalisering och socialpolitik enligt Ahlberg. Är då Ahlberg nöjd med det han 
skapat ja enligt honom själv så menar han då att det är för mycket att säga att han är lycklig 
eller att han är olycklig. ”I think it still is a fairly good region to live in.” Torsten frågar om 
han verkligen känner så och då framkommer viss tvekan och en följdfråga. Då säger Ahlberg 
att den diskussion som fanns kring de stora städerna med högs hus är inte något negativt man 
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kan ha dåliga förhållanden i småstäder också (Ibid. s. 14). Ahlberg menar att det är fråga om 
bra planering detta innesluter allt inte bara den fysiska planeringen som är hans bord utan 
även speciellt en sociala och ekonomiska planeringen (Ibid. 1978, s. 15).  
 
Som jag nämnde tidigare var Ahlberg inspirerad av ”Satellite towns” och detta material 
kommer från en föreläsning i Zürich 1965. ”All communities mentioned in this review are 
ordinary suburbs, situated 10-25 kilometers outside of the city core. In international literature 
they are often refered to as ”Satellite towns”.” Dessa städer byggs med syfte att lösa 
bostadsbristen i stor Stockholm. Människor flyttar först och sen kommer industrin. Detta är 
vad som händer nu i Märsta människor flyttar dit och industrin skulle komma efterkomma 
men det gör den ej p.g.a. dyrortssystemet. Ahlberg menar att det är endast i ett fall sant att 
prata om en satellitstad eller ”New Towns”, detta är Märsta. När den nya flygplatsen Arlanda 
byggs 4 mil norr om Stockholm behövs en ny stad. Industrier och befolkning växer parallellt. 
Staden Märsta ska inte behöva konkurrera med stadskärnan i Stockholm som 
”förortsshopping centrum” måste. Staden har stor arbetskraft med administrativa och 
industriella funktioner. Då har Ahlberg använt sig av en teori om befolkning, detaljhandel och 
försäljnings yta och antal p-platser. Med 30 000 invånare behövdes 1600 p-platser och med en 
befolkning på 55 000 invånare behövdes 5250 p-platser. Med bakgrund till detta förstås 
Ahlbergs planeringssätt som han applicerad på Märsta (Ahlberg, 1965, s. 7). Ahlberg var även 
chef på regionplanekontoret och hade sen tidigare varit insatt i flygplanskomitten sen 1956. 
Hans inflytande var påtagligt. Och att han var en representant för eliten av stadsbyggnad i det 
moderna Sverige. Allt detta påverkade Märstas historia och Ahlbergs inflytande och idéer 
(Stavbom, Fornö, 2002, s. 56).           
 

5.3 Kommunalkamrer Bertil Franzén (Märsta, senare Sigtuna kommun)  
 
Jag fick möjligheten att intervjua Bertil Franzén på kommunkontoret där han en gång arbetat. 
Detta gav mig mycket intressanta resultat som redovisas nedanför. Mycket av texten kommer 
direkt från intervjun. Intervjun gjordes med Bertil Franzén den 18/5-06.  
 
De frågor jag ställde var följande:  
 

1. Hur började planeringsprocessen med Märsta som servicestad till Arlanda och hur såg 
orten Märsta ut innan beslutet? Vilka tankar hade du när Ahlberg presenterade sin 
vision? 

2. I mer detalj hur fortgick planeringsarbetet och hur arbetade ni med kommunens 
expansion?  

3. När kritiken kom och Märsta utsattes för stor kritik hur upplevde du det och hur 
fortsatte ni ert arbete?  

4. När fick kommunen makt över sitt planerande och hur gick det till?  
5. Hur ser du på livsmiljön i Märsta då som nu?  
6. Hur upplever du Märsta och hur ser du på Märstas framtid? 

 
Innan flygplatsen kom till fanns två stora industrier i Märsta, Sörlings och nuvarande Beckers. 
Sörlings utvecklade hydraulik till lastbilsflak detta fick stort genomslag och gick till export till 
bl.a. Mellanöstern. Orten hade då en ut och in pendling med SJ. Man planerade för en stad 
med 5000 invånare i Märsta, Rosersberg 5000 invånare och landsbygd 5000 invånare. 
Rosersberg hade ett infanteri och Märsta hade sina industrier.  
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1955 kom ett besked om att kommunen fick planera Märsta enligt deras planer eftersom att 
ingen flygplats kommer att byggas. Sen omkring 1957 skedde sporadiska kontakter med 
regeringen och luftfartsverket. En flygplats vid Halmsjöfältet var återigen aktuellt. Rosersberg 
hade restriktioner av buller så att planlägga Märsta var att föredra.  
 
Kommunikationsministern ringer till Franzén och ber honom åka till Stockholm och han tar 
med den ledande politikern. Sammanträdet leddes av företrädare landshövding, 
arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnden och SAS. Orden lät regeringen lägger fram en 
proposition för riksdagen att bygga en storflygplats i er kommun och även Skepptuna 
kommun. Gränsen gick genom Halmsjön. ”Klarar ni det gubbar?” Frågade 
kommunikationsministern. En servicestad vid Märsta med mål 40 000 invånare år 1990. 50 
lägenheter/år innehöll den gamla planen.  Nu beräknade man 400 lägenheter/år topp i början 
1000-1100 lägenheter/år. 
 
C-F Ahlberg var kunnig på flygplats placering i förhållande till tätorter. Han hade redan 1952 
skissat en stadsbildning vid Märsta och förutsatt att Halmsjöfältet skulle byggas. Då beslutet 
kom i riksdagen behövde man kvickt hitta en författare för ÖP. En arkitekt på en konsult 
firma i Stockholm hade varit verksam före kommunens sammanslagning. Arkitekten hette 
Winbladh som var mycket väl insatt i kommunen och var att föredra som planförfattare. 
Franzén ansåg att Winblads plan var att föredra. Nej sa man från departementet det är C-F 
Ahlberg som ska göra det här. En auktoritet med tekniskt kunnande.  
 
Representanter från Märsta kommun var Franzén och Thore Jansson och de skulle starta upp 
byggnadsprocessen. Franzén kommer från ett litet brukssamhälle, och Märsta under 
uppbyggnadsfasen kunde ses som en spännande deckare, det var mycket på en gång. Ahlberg 
visar sin vision i Märsta. Det blev reaktioner, en amfiteater med åskådarläktare där vi står här 
ska aktiviteterna ske på arenan, scenen. Helt orealistiskt enligt Franzén. En stad enligt honom 
är en stad med gator och kvarter affärer, en traditionell stad.* Nu skulle en stad med kullar 
med 10 000- 15 000 invånare byggas och alla skulle ta sig ner till centrum. På den tiden fanns 
det inte så mycket bilar. Franzén frågade hur människorna skulle gå och handla. Ahlberg 
svarade att människorna skulle ta sig ner med allmänna kommunikationsmedel, rullande 
trottoarer, spårtaxi, spår i luften på pelare föreslog Ahlberg. Det ansågs väldigt främmande.  
 
* ”En stad är en fast bebyggelse och människoanhopning med en rumslig och 
socialdifferentiering av markanvändning och funktioner. En stad är en ort där husen står 
tätt och i vilka det bor människor som spelar sinsemellan olika roller. De utför tjänster åt 
varandra eller till människor utanför staden mot betalning eller under tvång” (Lundén, 
1999, s. 11). Franzén refererar till stad i detta sammanhang när han pratar om Märsta det 
var en ny stad som byggdes men blev det en förort. Enligt mig och för många andra är 
Märsta ett exempel på en stad. Självklart kan frågan om Märsta är en stad eller förort 
diskuteras men enligt mina källor och uppfattning är Märsta en stad. En förort definieras 
enligt detta citat ”Förort är en benämning på ett bostadsområde eller ort som är beläget i 
utkanten eller i närheten av en större stad. En förort karakteriseras oftast av att flertalet av 
dess invånare åker regelbundet in till den närliggande staden. Ofta ägnas också mycket 
fritid i staden och inte i förorten. Exakt vad en förort är råder det idag delade meningar 
om. I dagsläget finns bara en statistisk definition av en förortskommun, vilket är en 
kommun där 50% av befolkningen pendlar till annan kommun”. Många menar dock att 
småorter, tätorter och yttre stadsdelar i en stadsregion (förutom själva centralorten) är 
förorter, oavsett pendlingsförhållande och kommunindelning. Sålunda kan t.ex.  Sigtuna i 
Storstockholm och Kungsbacka i Storgöteborg anses som förorter till respektive stad. Ordet 
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”förort” betraktas idag ofta som negativt, och används ofta i folkmun särskilt om områden 
som uppförts inom miljonprogrammet. Andra kriterier för att i folkmun kallas för ”förort” 
är ofta även hög utomnordisk invandring eller hög arbetslöshet, som i Ryd utanför 
Linköping” (http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rort). 
 
Franzén och Jansson åkte även till Vällingby och frågade sig om det är så de vi vill ha Märsta 
men det var inte rätt. Andra förtroendemän hade en annan bild av detta och var mer positiva 
till Ahlberg. Moderna samhället var viktigt och den moderna människan. Winblads tankar på 
Stationsgatan var tilltalande. Marken var oexploaterad. Centrum fanns vid Sätuna och då 
bredvid stationen. För Ahlberg spelade det inte någon roll, enligt hans vision skulle stationen 
flyttas. Tankarna om att flytta stationen är inte aktuellt nu som då. Bullermattorna var 
annorlunda i 1960-talets generalplan beräknande efter Amerikas bullermattor, hade en 
uppfattning om att bullermattorna skulle bli större. Enligt dom första bullermattorna skulle 
gränsen för störande buller gå uppe i industriområdet. Uppe i skogsfältet gick gränsen. Mitt i 
kullarna skulle centrum ligga. Kommunalt ställningstagande kom 1963, då bullermattan har 
flyttas. Där centrum skulle byggas var det bullerstört. Ahlbergs vision urholkades p.g.a., 
buller, och sen att på brista kullen fanns blindgångare från första världskriget, minsökning var 
för kostsamt. Märsta hade förutsättningarna för att byggas ut i slutet av 1950-talet hade 
kommunen köpt mark. Det var Franzéns uppdrag att gå ut och förhandla med lantbrukarna 
som ägde gårdarna. De flesta var med i fullmäktige och Franzén var nästan god vän med 
lantbrukarna och det var inga svårigheter med att förhandla. Att komma över marken till 
fördel för kommunen var inget problematiskt enligt Franzén. Flera lantbrukare gick upp till 
kommunkontoret och frågade om kommunen var intresserad av att köpa marken T.ex.  Ekilla 
gård köpte Franzén lantbrukaren hade tänkt 300 000 kr. Franzén tänkte och hade räknat med 
500 000-600 000 i början av en förhandling. Franzén kom i samvetsnöd om han gör rätt mot 
en kommunens invånare om han accepterar detta, bonden kunde få mycket mer. Eller ska han 
vara lojal mot sin arbetsgivare. Det sista tog han, han förde fram det till politikerna.  
 
Enligt källor hade HSB och Riksbyggen makt. Det finns en rimlig förklaring enligt Franzén. 
Han informerade om detta i vilken riktning politikerna fick arbeta. Ahlbergs makt, var stöttad 
av Departement, där hade vi inget att sätta emot. Kommunen hade marken, det som gällde var 
att få fram billiga bostäder. Det var en jämn politisk majoritet, mellan socialdemokrater och 
moderater. Märstabostäder bildades, nuvarande Sigtunahem. Dom var en part i detta att skulle 
få en fjärdedel, skulle man vända sig till HSB och Riksbyggen för att få förtroende. 
Riksbyggen och HSB var kooperativa bolag. Kommunen enades om att ta kontakt med dessa. 
Kunde då påverka utifrån kommunalaförtroendemän och då kände vi en trygghet i att anlita 
HSB och Riksbyggen menar Franzén.  
 
Försäljningen av Sätuna gård gick till ett företag från Avesta, Ernst Sundh som använde 
elementbyggeri t.ex.  Valsta. De fick uppdraget att börja bygga på Sätuna, men de gick i 
konkurs. Ett till företag gick i konkurs innan kommunen tog kontakt med HSB och 
förhandlade och visade plan för fortsatt byggande på Sätuna. Kommunen fann en väg, kände 
förtroende för HSB och Riksbyggen och Märstabostäder tecknade exploateringsavtal dom 
köpte marken. Franzén säger:”Dom fick göra DP de drog vägar byggde enligt avtal skyldighet 
att bygga vägar inom och ledningar inom och till och från. Bygga husen klart och sen när 
belåningen var klar gjorde vi en avräkning och då hade vi några år på oss att låna pengar i 
vanlig ordning och betala dom här eller amorterat av. Vi hade inte klarat av ekonomin eller 
likviditetsfrågor om vi inte gjort så det blev vi fick ta upp för stora lån förhållande till vår 
storlek. Finns begränsningar enligt kommunallagen hur mycket man fick låna utan att 



 25 

underställa regeringen så fick man låna ett visst belopp annars skulle man ha kunglig maj, 
medgivande att få låna pengar t.ex. 30-årigt lån”.  
 
Franzéns lott att se att kommunen hade pengar. Han åkte till Stockholm för att ”jaga” pengar 
flera gånger i veckan låter konstigt att ”jaga” pengar men det handlade om att leta kredit 
institut och utnyttja kontakter att få tag i instituten. Då fanns det många fler banker och små 
försäkringsbolag. Många kontakter fick man ordna själv. Kommunen trodde att 
Märstadelegationen skulle ge de möjligheterna, och därför fick dom leta kapital. I början var 
det bara Jansson och Franzén som fick ordna pengar till kommunen. När förvaltningen 
byggdes låg detta mer eller mindre på ekonomichefens bord. Det var att Stockholm var nära. 
Det beror inte på personen eller utan på möjligheterna där man är verksam menar Franzén.  
 
”Thore sa att Bertil kunde försökta skaffa kontakter på Riksdagen. Thore tog regeringen och 
jag riksdagen. Han var lärarkollega till kommunikationsministern och ville han kontakt med 
honom. Det gällde att hitta kontakter. Bertil hade tur en gammal bekant från hemorten var 
riksdags man och Bertil fick springa till honom och då hjälpte han Bertil med kontakter. T.ex. 
Arbetsmarknadsfrågor, frågan om vart Märstas gymnasium skulle byggas.” 
 
Intresset från staten och Märsta delegationen hade svalnat. SAS anställda inte flyttade ut till 
Märsta. Det fanns inget behov av att bygga där eller bry oss om leråkrarna i Märsta, samtidigt 
kom den grönavågen-effekten på 70-talet då bostadsefterfrågan gick ner till 1977. Den tiden 
var fruktansvärt jobbig för Franzén. Stor kritik, bl.a. med Thomas Paulsson bok ”En stad för 
alla eller ingen”. Franzén blev förbannad och arg. Sen läste han boken igen och tyckte att han 
har rätt i mångt och mycket. Det är upplägget i samhällsbyggandet som det är fel på och han 
tog upp Skärholmen och andra förorter. Paulsson spädde på med pålägg som leråkrarna här 
ute i Märsta. Idag är dessa leråkrar som Paulsson pekar på då, ett av dom populäraste och 
attraktivaste områdena i Märsta nämligen Sätuna. Det är frågan om miljön, det är grönt och 
fint. Franzén håller med om att Sätuna är ett av de trevligaste områdena i Märsta. Svårt att 
finna en ansvarig för det samhällsbyggande Märsta ingick i. Det är ett samhällsfenomen, liten 
skuld kan läggas på ansvariga arkitekten. Hans vision fullföljdes inte. Samhällsplanering 
handlar inte om att skapa en plan för 30 år och framåt. Enligt Franzén var det inte rimligt att 
lägga skulden på den lilla landsorts kommun som skulle bygga en stad för 40 000 invånare. 
40 000 idag är inte så mycket i förorterna. Men då var en stad ungefär som Linköping som var 
40 000-50 000 då som nu har 150 000 invånare. Stockholm bostadsföretag var också 
delaktiga.  
 
Franzén blev uppringd av Joakim Garpe (borgarråd), ”grävskopan” som rev Klara kvarteren. 
Dom samtalade på hans rum, han propagerade för svenska bostäder och familjebostäder. 
Svenska bostäder kan ta över det här och teckna ett exploaterings avtal i Märsta. Garpe 
menade att kommunen inte behövde göra ett dugg. Franzén frågade Jansson om de skulle gå 
med på detta? Nej sa Jansson. De såg de stora bostadsområdena, de blir sociala problem i 
dessa områden och det blev det. Blev ohanterliga problem i början även i Märsta. Både tjänat 
och förlorat på det.  
  
Kommunen får mer inflytande att säga till om i och med Märstadelegationens minskade makt 
och intresse. Kommunen får mer makt och kunde styra Märstas utbyggnad. En ny förvaltning 
utvecklas t.ex.  den tekniska sidan. En ung civilingenjör anställdes. Ökat inflytandet fick 
kommunen i och med en uppbyggd förvaltning med kvalificerade tekniker i synnerhet och det 
att intresset för staden svalnade.  
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Idag ställer människor krav på sin boendemiljö. Men när Märsta byggdes ut fanns inte större 
delen av invånarna där. Franzén hann inte tänka i dessa banor, även om han innerst inne 
gjorde det. Man räknade enligt GP60 med att en viss procent av dem som jobbade på Arlanda 
skulle bo här, inte i Sigtuna. Av dom som skulle bo här, mindre än hälften skulle pendla. 
Första åren skulle övervägande antalet bo i flerfamiljshus och sen skulle småhus produktionen 
komma igång så småningom. Vilka skulle flytta hit, jo anställda på Arlanda alla kategorier 
samt byggnadsarbetare. De krav som ställdes var egentligen från dem som bodde här var 
oftast att få möjlighet att få flytta in i en modern lägenhet. Många äldre hade obekväma 
lägenheter. Genom de moderna lägenheterna skulle en bättre boendemiljö uppnås. Det 
handlade inte om den yttre miljö, utan om den inre miljön vatten och avlopp och värme, det 
var väsentligt på 1950-talet. Franzén är så gammal att han har upplevt allt med utedass och 
hur folk bodde då. Det var många som tyckte att det var himmelriket att flytta ut till Vällingby 
från de omoderna lägenheterna i staden Stockholm. Fick hämta vatten på gården och slänga 
slasken. Så var det runt om i landet. I egen villa hade man utedass och slask, fick man slänga i 
en grop i grönsakslandet. Detta ville man komma ifrån och det skulle man komma ifrån 
genom att få en modern lägenhet med värme vatten och avlopp. Kraven på utemiljön kom 
senare.  
 
Franzén får ofta frågan om han tycker att Märsta blev bra. Han brukar säga att Märsta inte är 
sämre än andra förorter men det skulle kunna vara på ett helt annat sätt. För Franzén var det 
mer dom traditionella städerna det som gällde Men han har sett i många städer hur det har 
förstörts genom de stora varuhusen inne i centrala städer. T.ex.  Arboga gammal fin 
bebyggelse som fick stryka på foten för ett modernt centrum i mitten av staden. Det står tomt 
idag, det är flera städer som ser ut så idag. Det man får trösta sig med här i Märsta är att det 
kommer att ordna sig med centrum säger Franzén.   
 

Sammanfattning aktörer  
Märstadelegationen tillsattes av dåvarande kommunikationsministern för att intentionerna 
med Märsta sin flygstad skulle genomföras. Det ingick i flygplatsprepositionen att staten 
skulle bistå och bilda ett organ för att hjälpa kommunen. Medverkande i delegationen var 
representanter från SAS, Stockholms stad, Luftfartsverket, Regionplanekontoret, 
kommunikationsdepartementet och Märsta kommun. Delegationen saknade formell makt och 
ekonomiska resurser. Märstadelegationen kan ses som en problemlösare i första 
utbyggnadsfasen även om de inte lyckades med allt. Sen avtog deras intresse för kommunens 
fortsatta utbyggnad. Professor Ahlberg var ansvarig chef för regionplanekontoret 1952-1977. 
Han var relativt nöjd med sina projekt ansåg att det inte bara handlade om stora städer med 
höga hus. Det var frågan om bra planering inte bara den fysiska planeringen utan också den 
sociala och ekonomiska planeringen. Märsta är ett exempel på ”Satellite towns” då människor 
flyttar dit och se skulle industrin komma. Dessa städer byggs för att lösa bostadsbristen i 
Storstockholm. Ahlberg var även sakkunnig inom flygplanskommittén och hade redan 1952 
skissat på en plan med en ort vid Halmsjön flygplatsen. När Bertil kom till Märsta hade man 
planer på en stad för 15 000 invånare och arkitekten Winbladh hade ritat en plan med 
Stationsgatan som huvudgata i stationssamhället, en traditionell stad. Ahlbergs vision var 
orealistisk. Kommunen hade köpt mycket mark innan expansionen av kommunen. När 
Thomas Paulssons kritik om leråkern i Märsta var som värst blev Franzén arg och besviken 
men sen insåg han att vissa saker var faktiskt rätt. En 30 årig plan med en vision är inte vad 
samhällsplanering handlar om. Sen att beskylla en liten kommun är helt fel. Kommunens 
inflytande ökade när den tekniska förvaltningen utökades. Kraven på boendemiljö var inget 
Franzén hann tänka mycket på de krav som egentligen ställdes var att kunna flytta in i en 
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modern lägenhet med värme, vatten och avlopp, det handlade om en inre miljö och inte yttre. 
Det kom senare.            

5.4 Tiden efter GP60, planering i Sigtuna kommun under åren 1970-2006  
 
Vad hände efter att kommunen vunnit sitt inflytande och byggt upp sin organisation. Det 
ökade inflytandet gav att Märsta kommun kunde arbeta med sin egna DP och göra egna val 
utan att vara styrd av stat eller Märstadelegationen. M70 är ett projekt där kommunen lät 
medborgarna vara med samhällsplaneringen, vilket var ovanligt i tidigare storskaliga 
planering. 
 
1969 kom den slutgiltiga versionen av generalplanen GP69. Antalet invånare hade ökat enligt 
beräkningar i den förra planen. Flera nya bostadsområden och vägar har tillkommit. Märsta 
såg ut att vara en förort inte en självständig stad, man byggde mest bostäder. Folk hade svårt 
att trivas och flyttade oftast till Märsta p.g.a. lediga lägenheter. När bostadsbristen minskade 
började människor flytta från Märsta. 1971 startades ett forskningsprojektet M70. M70 står 
för Märsta, miljö och människa. I detta projekt skulle forskare, kommuntjänstemän, politiker 
och allmänheten delta tillsammans. Intresset från allmänheten var litet. Utgångspunkt för 
projektet var den kritik som riktats till Märsta och miljonprogrammen. Man diskuterade och 
slutresultatet blev att man i framtiden skulle bygga Märsta enligt en ”bandsstads” princip och 
förkasta iden om de fyra kullarnas stad. (Stadsbyggnadskontoret, 1993. s, 29)   År 1973 fanns 
det 400 tomma lägenheter i Märsta och 1976 hade antalet ökat till 1000 tomma lägenheter. I 
början av 1970-talet övergavs generalplanens principer p.g.a. kritiken till Märsta, den 
minskade bostadskön, med slutsatser från M70 och ändrade flygbuller förhållanden. Nu kunde 
den tredje kullen bebyggas men man valde att inrikta sig på bandstaden. Östra Steninge 
byggdes med småhusbebyggelse på Valsta kullen. För att förbättra Märsta valde man att 
förtäta staden genom att bebygga lediga tomter i samhället. Centrum har alltid varit i fokus i 
Märsta och nuvarande centrum var ett provisorium. Kommunen funderade på centrums 
slutgiltiga position. Alternativen var att antingen följa Ahlbergs vision med centrum mellan 
stadsdelarna (kullarna) fast då välja Tingvalladalen mellan Märsta och Valsta. Det blev 
slutligen att låta centrum vara kvar där det provisoriska centrumet låg (Ibid. s, 33). 1982 
upprättade kommunen en ny generalplan för Sigtuna kommun som blev namnet på den 
kommun som bildades när Märsta kommun slogs samman med Sigtuna stad. Huvudavsikten 
med generalplanen var att förtäta bebyggelsen. Vid en förtätning kunde befintlig infrastruktur 
utnyttjas vatten, avlopp och vägar dels fick man mer tätbefolkat samhälle. Det ger i sin tur 
underlag för en bättre service, kollektivtrafiken byggs ut. Miljön i Märsta skulle bli mer 
stadslik. Exempel på byggnationer är Märstadal, Lindvägen och Odenvägen och delar av 
Stationsgatan. Med initiativ från kommunen genomfördes i mitten av 1980-talet Arlanda 
projektet. Initiativtagare var länsstyrelsen, Sigtuna kommun och Luftfartsverket. Projektet 
skulle utreda möjligheten att utveckla en arbetsstad vid Arlanda. Arlanda projektet ledde till 
att Eurostop byggdes och är idag ett stort köpcentrum.(Ibid. s, 36) 
 

5.4.1 Visionen i ÖP för Sigtuna kommun 2002 
 
Dagens vision är att ”Utveckla Märsta till en levande stad med trevliga stadsdelar, en 
välfungerande stadskärna, närhet till arbetsplatser, god grön miljö, goda kommunikationer 
samt goda möjligheter”. (www.sigtuna.se Översiktsplanen 2002).  
Mål är att skissera en realistisk utveckling på en kortperiod av fem år och en femton års 
medellång period med konsekvensbeskrivning och kritiska punkter. Det gäller att skapa 
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underlag för huruvida Märsta ska växa utåt eller inte. Viktigt är att belysa, förstärka 
orienteringsmässiga och kommunikationen mellan delområden inom tätorten och omlandet. 
Det är också enligt planen viktigt att kommunen är ekologisk och har småskalighet och närhet 
med utgångspunkt för kretsloppstänkande. Att beskriva ett långsiktigt arbetssätt som säkrar att 
förnyelsearbetet blir en kontinuerlig process och inte tillfällig. Den fördjupade ÖP ska kunna 
användas i en sån kontinuerlig process. Vad gäller bebyggelsen vill man tillvara och förstärka 
kvalitéerna i befintlig bebyggelse vidare belysa eventuella brister och åtgärder. Det gäller 
också att undersöka lämpliga områden för förtätning av bebyggelsen. Vad gäller trafiken är 
hänsyn till parkerings situationen i fokus och att man förutsätter en flytt av stationen inom 
femton år till ett sydligare läge. Grönstrukturen i kommunen behöver en grönstruktur plan 
som innegriper biologiska, kulturella, sociala och pedagogiska värden som är nödvändiga för 
en tätort i balans. (www.sigtuna.se Översiktsplanen 2002)  Några exempel på nybyggnationer 
i kommunen år 2006 är Steninge Allé, Steninge Allé 1 och Steningehöjden. Steninge Allé 
innebär att bo vid Mälaren med nära till allt. 60 villor med idealistiskt läge med bad, natur och 
bekvämt avstånd till Stockholm och Uppsala. Garage och tvättstuga ingår som standard. 
Rymliga funktionella barkök lockas det med. Steninge Allé har förutsättningarna att bli 
Märstas attraktivaste område enligt Peab. Steninge Allé 1 är ett 40 tal lägenheter om tvåa till 
fyra. Bostadsrätter och hyresrätter. Lägenheterna har alla balkong eller terrass ut mot 
Steninge-dalen. (www.peab.se) Steningehöjden, ska som helhet inrymma ca 900 bostäder i 
småhus och flerbostadshus. Stadsdelen innehåller även dagis, skola och kommersiell service. 
Förslaget är utformat med trädgårdsstaden som förebild, avspeglas bl.a. i gatunätet och 
utformningen av byggnaderna och med grönskan i gatumiljön och på gården.   
 (www.sigtuna.se)          

Sammanfattning Märstas planprocess efter GP69, med M70 och nya visionen.  
När kommunen vunnit inflytande och byggt upp sin organisation kunde man göra egna val 
och inte styras av yttre krafter. M70 är ett exempel  på eget initiativ då medborgarna fick vara 
med i planeringen. Märsta liknade en förort, inte en självständig stad. Människor trivdes inte 
och flyttade därifrån. Istället för fyra kullarnas stad, servicestaden eller för den delen 
flygplansstaden så satsade kommunen på bandstadsprincipen. För att förbättra Märsta valde 
kommunen att förtäta staden och bebygga lediga tomter i samhället. 1982 kom en ny 
generalplan för Sigtunakommun. Miljön i Märsta skulle bli mer stadslik. Dagens vision 2006 
lyder bl.a. som följer ”Märsta ska utvecklas till en levande stad med trevliga stadsdelar en 
välfungerande stadskärna, närhet till arbetsplatser, god grön miljö, goda kommunikationer 
samt goda möjligheter”. En realistisk bild på en fem till femton års period. Stationen ska 
flyttas inom en femton års period. Exempel på nybyggnationer med inspiration av 
trädgårdsstaden är Steningehöjden också Steninge Allé.  
 

6. DAGENS MÄRSTA SOM LIVSMILJÖ  
 

6.1 Min syn på Märsta som livsmiljö  
 
Som boende i Märsta sen flera år tillbaka har jag känt hur rummet är uppdelat. När jag tittar 
på Märsta ovanifrån ser jag delarna framför mig. Dessa är delar i landskapet är Valsta, 
Steninge, Tingvalla, Vänortsringen i Märstadal, Sundveda, Ekilla, Norrbacka, 
Västrabangatan, Sätuna och Södergatan. Jag ser alltså Märsta uppdelat i dessa stadsdelar. 
Flertalet olik formade områden i ett kuperat landskap som små öar i landskapet var och en 
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med olika status. En del av dessa stadsdelar finns på högre platser och andra längre i 
landskapet. Vissa områden är mer attraktiva p.g.a. läge och standard på bostäder. Det pratas 
ofta om vart individer bor i Märsta och vissa områden har dålig status. De som bor i t.ex.  
Valsta eller Tingvalla bor i den ”sämre” delen av rummet. De som bor i Sätuna området eller 
Södergatan bor i den ”finare” delen av Märsta. Vanligt bland Märstabor är strävan av att vilja 
flytta till den ”finare” delen av rummet från den ”sämre” något jag observerat sen långt 
tillbaka. Först då kan vissa bli nöjda med sin bostadssituation i rummet och anses ha ”lyckats” 
eller kommit upp sig. Platsupplevelser är ett sätt att visa resultaten av planeringens visionen 
idag. Ett sätt är att delge sin unika kunskap som boende i staden. Författaren har även bott i ett 
flertal av stadens stadsdelar. Att kunna titta på hur man som boende rör sig i rummet och lever 
är intressant i detta sammanhang. Även författarens familj har varit med i denna undersökning 
och gett sin bild och sina upplevelser av rummet Märsta.   
 
”Fotografier används i rapporten för att underlätta tolkningen av beskrivningen av de olika 
miljöerna, men utgör bara fotografen eller forskarens bilda av verkligheten” (Nyström, 2000, 
s. 13). Detta är vad jag som författaren kommer att göra för att visa Märsta som jag ser det 
med hjälp av egna bilder. 
 

 
Figur 3. Områdes karta över Märsta. Källa: www.sigtuna.se hämtat 060522 
 
Jag rör mig i Märsta genom att gå eller cykla oftast runt i Stationsområdet till närliggande 
service eller till vänner och familj. När jag behöver göra mindre inköp finns det flera affärer 
vid stationen. Hur jag rör mig i Märsta är viktigt då jag undersökt hur Ahlberg planerat 
Märsta. Märsta är en funktionsuppdelad stad och det är inte lika lätt att ta sig runt i Märsta 
utan bil. Det går att röra sig mindre sträckor men likaså min familj använder bilen i hög 
utsträckning. Jag trivs med att bo i Sätuna p.g.a. av den småstadskänsla som finns där. 
Närheten till pubar, flertalet restauranger och service av olika slag såsom bank, frisör, olika 
affärer, läkarmottagning etc. Att ta sig till Stockholm med pendeltåg tar 35 minuter eller med 
SJ tåg 20 minuter, Uppsala ligger 20 minuter bort, all denna möjlighet till kommunikationer 
ges bara få minuter från min port.  
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Figur 4. Sätuna parken.  Foto: Caroline Isaksson 060422 
 
Jag arbetar även på Arlanda och då finns det buss, på tio minuter är jag på arbetet. Trivs på 
grund av det utbud som ges och att jag saknar körkort behöver inte vara lika beroende av bil. 
Har även bott i Valsta och Steninge som ligger cirka tio-femton minuter från stationen och där 
är man mer påtagligt beroende av bil och bussar. Missas en buss måste jag vänta en kvart till 
nästa och är det lätt att bli försenad och liknande. I Valsta finns ett lokalt centrum med en Ica 
butik och lite små butiker samt en restaurang kombinerad pub. Servicen är mer begränsad där. 
Jag upplever inte heller Valsta som ett trevligt och tryggt område. Platsen känns kall med 
stora betonghus som reser sig runt om, som människa känner man sig liten i detta rum. Husen 
är oftast höga och dåligt underhållna både inuti och utvändigt. Jag upplever inte som samma 
ordning i rummet, upptäcker massa kundvagnar under mitt besök på Valstavägen, det finns 
inga fina planteringar som nere vid stationsområdet. Delar av Stationsgatan kantas på 
sommaren av planeringar med solrosor och andra vackra blommor. Detta ser man inte lika 
mycket av i t.ex. Valstas stadsdel. Det är kalt och grått i Valsta, inte en inbjudande stadsdel.  
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Figur 5. Valstavägen i stadsdelen Valsta. Foto: Caroline Isaksson 060422 
 
Märsta är en uppdelad stad med ett flertal olika stadsdelar. Segregationen är påtaglig likaså en 
s.k. ”gentrifiering” i rummet bland främst invandrargrupper som flyttar från en stadsdel till en 
annan. Att man inte på 1960-talet förtätade den befintliga bebyggelsen har gett staden stora 
konsekvenser. En liten del av den vision som professor Ahlberg skapat och som kom att bli en 
sann och verklig bild belyser detta citat från förslag till generalplan 1960 ”Invånare och 
förbifarande kommer att uppleva staden sedd genom vindrutan” (Förslag till generalplan 60,s. 
4). Dvs. om du nu inte bara rör dig inom din stadsdel om du nu hittar det utbud du behöver. 
Detta är ett påtagligt fenomen för mig det känns så verkligt och så som han ville skapa staden 
har det blivit. Därför kommer jag att redovisa mina egna bilder sett från vindrutan av dagens 
Märsta. Märsta sett från vindrutan i en bil, kan lika gärna vara en buss som jag färdas igenom 
Märstas landskap.   
  
Självfallet har Märsta hämtat sig mer och mer sen tiden omkring 1960 och det planeringsideal 
som då genomsyrade planeringen. Numera sker en förtätning och etablering av fler företag. 
Det finns flertal exempel på förtätningar av staden, t.ex.  den väg som byggts för att förbinda 
Valsta stadsdel med Ekilla stadsdel och ut till vägen mot Sigtuna. Detta behövdes då det bara 
fanns en väg ut och in för de boende i Valsta och Steninge. Detta gör att det går snabbare att 
färdas i rummet och att samhället binds samman. Ölsta gårdar är ett exempel på förtätning av 
bebyggelsen då mot Sigtuna stad. Ett annat exempel  är ett rådslag där vi medborgare fick 
vara med och rösta på det alternativ vi ansåg vara bäst. Detta handlade om det nya centrumets 
sträckning och att ett till höghus byggdes i slutet av Södergatan. Man vill på så sätt förlänga 
Södergatan till centrum och skapa ett nytt centrumtorg. Jag ser flertalet förtätningar som pågår 
och kommer att genomföras i Märsta. Jag är övertygad om att planerare och politiker idag 
strävar efter en samlad enhet av Märsta med Sätuna och stationsområdet som utgångspunkt 
eller som ideal i planeringen av Märsta och Sigtuna kommun. För mig är Sätuna och 
stationsområdet är ett starkt exempel på där man har lyckats med planeringen.  
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Figur 6. Vy från Södergatan i Märsta i stationsområdet. Foto: Caroline Isaksson 060422 
 
Valsta och andra stadsdelar av Märsta saknar fortfarande vissa viktiga byggstenar och skapar 
därför en känsla av utanförskap och till viss del segregation. Ökad trivsel ges via förtätning 
och satsning på de områden som är i sämre skick. Sigtuna kommun bör därför bygga och rusta 
för alla. Så kanske, vilket är min förhoppning att Märstas invånare kan se att vissa osynliga 
gränser i rummet mellan ”vi” och ”dom” suddas ut mer och mer.  
  

6.2 Mina föräldrars syn på Märsta som livsmiljö  
 
I intervjun med mina föräldrar ställde jag följande frågor:  

• Hur rör ni er i rummet? För t.ex.  olika ärenden i Märsta.  
• Vilka geografiska platser besöker ni?  
• Hur var det att leva på 1960-1980-talet i Märsta? Hur upplevde ni er levnadssituation 

och bostadssituation?  
• Hur ser ni på samhällsutvecklingen och framtiden i Märsta?  

 
På frågan hur de rör sig i rummet var det rätt uppenbart hur de tar sig fram. Bilen används då 
de samåker till sina arbetsplatser, den ena till stationen Rosersberg (grannsamhället som 
tillhör Sigtuna kommun) och tar då pendeln in till Stockholm och den andra fortsätter mot 
grannkommunen Upplands-Väsby. Steninge ligger till så att man behöver bil, det finns t.ex.  
inga affärer där. Den service som finns är en frisör och naprapat. Närmast att handla är Valsta 
centrum. Ibland går dom eller cyklar till Valsta centrum och gör småinköp där. Annars är det 
Märsta centrum.  
  
Geografiska platser de besöker är centrumområdet i Märstadal. Tankar bilen gör de i 
industriområdet. Vidare besöker de Brista återvinningsstation någon gång per år för att slänga 
grovsopor. Bristaskogen är också ett område de trivs i där de ägnar sig åt diverse 
fritidsaktiviter. Det ligger på andra sidan dalen om Steninge mot Mälarens vatten.  
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Vad gäller den historiska återblicken är ett flertal uppgifter intressanta. T.ex.  Handlade man 
inte i Märsta i början på 60-talet då åkte man oftast till Rimbo, Knivsta eller Uppsala som 
hade bättre service för i Märsta fanns inget. Ekillaskolan byggdes i samband med kommunens 
expansion och där gick mor i skolan. Långa korridorer upplevdes och trivseln saknades. 
Skolan hade resurser. En ”växtvärk” märktes i Märsta och då byggdes bl.a. ”Ulbrichtmuren” 
eller av min generation även kallad ”bananhuset”, som är den böjda byggnaden på 
Tingvallavägen precis vid väg 263. Uttrycket ”Ulbrichtmuren” kommer från Walter Ulbricht i 
och från tiden då Berlin var delad i öst och väst.  
 

 
Figur 7. Ahlbergs verk ”Ulbrichtmuren” på Tingvallavägen Foto: Caroline Isaksson 060422  
 
”När Valsta byggdes hade det redan då dålig klang och ingen ville bo där. Miljön upplevdes 
som tråkig och det var ”betongghettot” som kommit till Märsta. Valstavägen var 
förskräcklig.” säger mamma. Dessa är några åsikter om tiden för Valstas exploatering i 
Märsta. Och att man inte tänkte utan bara byggde är en uppfattning som delas av många i 
Märsta och som jag tror många förknippar med miljonprogrammet ”fort och slarvigt” där man 
inte tänkte på utemiljön. Mamma upplevde att som boende i ”järnvägssamhället” det jag 
kallar Stationssamhället ”Att Valsta inte tillhörde oss vi åkte inte över gränsen”. Redan då på 
1970-talet märks det tydliga ”vi” och ”dom” i Märsta. ”Det fanns ingen anledning att åka till 
Valsta” enligt mamma. ”Steninge visste vi inte var det var ens.” Det gick inte att åka dit heller 
p.g.a. att Slottet och omgivningen var privatägd. Familjen bodde då i stationsområdet och de 
hade aldrig trott eller föreställt sig att de skulle bo i Steninge tjugo år senare. Valsta upplevdes 
som främmande trodde att man kommit till en exotisk plats platsen var enormt segregerad då. 
Ingen av Valstas invånare gick i skolan med de boende kring Ekilla etc. Märstas rykte var inte 
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bra på 1970-talet det pratades om ”skitförorten” och ”vem kan bo där”. Att gå i skola där på 
70-talet var minst sagt positivt säger mamma.  
 
Min pappa kommer inte ursprungligen från Märsta utan flyttade hit på grund av studier och 
fick först arbete i Stockholm och senare arbete på Arlanda. Till en början bodde han i Hjulsta. 
Han erbjöds då bostad i Märsta av sin arbetsgivare och sa då ”aldrig i livet att jag flyttar dit”, 
det var alldeles för långt bort tyckte han. Men när han sen arbetade på Arlanda träffade han 
sin fru och kom till sist att flytta hit. Alla pratade på arbetsplatsen om Märsta och man sågs 
när man handlade på det primitiva ”provisoriska” centrumet som då bestod av baracker, tills 
de flera år senare byggde ett riktigt centrum. Stämningen i Märsta var familjär man kände de 
flesta och småstadskänslan var påtaglig. Mina föräldrar instämmer båda i att dom bor i Märsta 
som en konsekvens av att de arbetade på Arlanda. Det var nära och bra kommunikationer 
fanns. Där ser jag hur man lyckats som planerare i Märsta. Detta är ett starkt bevis på 
”flygplansstaden” existerar. Det blev och är fortfarande idag en stad där många arbetar på 
Arlanda och bor i Märsta eller inom Sigtuna kommun även om det idag inte är lika många 
som det var förr. Märsta var enligt dom en stad med stark ”nybyggaranda” det stod mycket i 
tidningarna om Märsta. Men familjen fick också uppleva det maktspel som ständigt pågår i 
rummet. När de skulle ansöka om byggnadslov till villa fick de först avslag p.g.a. buller av 
Luftfartsverket. Denna aktör som är lite av en ”dold” makthavare i kommunen. Tillslut fick de 
byggnadslov.  
 
Som avslutning diskuterade vi framtidens Märsta. Enligt mamma är Märsta hennes stad och 
hon trivs bra. Jag frågade om det nya Steninge Allé som skall byggas en bit bakom deras hus, 
där det nu är skogsmark i en sluttning ner till Märstadalen. Detta projekt består av ett större 
antal souterräng villor och annan bebyggelse. Det är en kluven situation, dom känner att 
miljön förstörs och de fina strövområdena kring knuten försvinner. Samtidigt som det behövs 
nya bostäder i Märsta, men dessa dyra bostäder är inte tillgängliga för alla. Det finns exempel 
på hur kommunen misslyckats tidigare. Ett område som byggts i början av 1990-talet som 
idag är segregerat med hög brottslighet och droger. Detta handlar bl.a. om integration och hur 
politikerna misslyckats. Vad gäller samhällsutvecklingen har de som boende i Steninge 
uppmärksammat den påtagliga rumsliga differentiering av villor, där flertalet villor köpts upp 
av andragenerationens invandare som är mestadels bestående av välbärgade entreprenörer 
inom kommunen. Steninge förändras och detta är ett relativt nytt fenomen inom 
samhällsutvecklingen i Märsta. Invandrare flyttar från Valsta där dom en gång förflyttades till 
som flyktingar och nu till Steninge.   
 

Sammanfattning Märsta som livsmiljö  
Jag ser Märsta uppdelat i flertal stadsdelar som olik formade områden i ett kuperat landskap 
med olika status. Invånarna tävlar om att bo i det attraktivaste området. Jag trivs med att bo 
vid stationsområdet med närhet till service och kommunikationer. Behöver inte vara beroende 
av bil även om hon ibland cyklar eller åker bil. Valsta upplevs som ett kalt och tråkigt 
bostadsområde. Märsta är en delad stad där segregation och gentrifiering ibland dominerar. 
Ahlbergs vision om att Märstas ska ses från bilrutan instämmer författaren med. Sätuna 
området och stationsområdet är exempel på lyckad planering. Jag önskar att gränserna mellan 
vi och dom skall suddas ut i Märsta genom att kommunen satsar på dessa områden.  Mina 
föräldrar använder bilen betydligt mer t.ex. samåker dom till arbetet. Rekreationsområden är i 
området kring Steningedalen och vid Mälaren. Märsta var inte mycket till ort på början av 
1960-talet man handlade då i Uppsala, Rimbo eller Knivsta. Valsta och Tingvalla speciellt 
”Ulbrichtmuren” är ett exempel på dålig planering i Märsta. Valsta hade redan när det 
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byggdes dålig ”klang”, invånarna vid stationsområdet hade inget att göra där borta. 
Upplevelsen om vi och dom på 1970-talet. Far hamnade i Märsta trots att han sa att han aldrig 
skulle flytta ut dit. De bor båda i Märsta som ett resultat av att de jobbat på Arlanda. Det är ett 
starkt bevis på att flygstaden existerar. Familjen är både positiv och negativ till Märstas 
uppbyggnad.  
   

7. DISKUSSION  
 
7.1 Undersökningen kopplad till teori. I detta kapitel diskuterar jag mina teoretiska 
anknytningar mot bakgrund mot utgångspunkter, resultat och avslutar med slutsatser. 
Utgångspunkt är mina frågeställningar och jag tar upp lämpliga delar av teori och empiri.  

7.1.1 Helhetsperspektiv  
 
Idén till denna studie fick jag när jag såg mig om i Märsta, frågor och tankar uppkom varför 
Märsta ser ut som det gör och vem eller vilka ligger bakom. Många har genom åren pratat om 
Märstas unika historia och som jag nu förstår är en del av samhällsutvecklingen. Så från 
början var detta en studie baserad på mina intressen om min hembygd och att kunna bidra 
med en tolkning av verkligheten i tid och rum. Det finns ett fåtal tidigare studier bl.a. 
Klingberg och Lindahl som 1974 skrev  Märsta, om beslutsprocesser i samhällsbyggandet, 
och på senare tid har boken ”De fyra kullarnas stad” skriven av Stavbom och Fornö. Dessa 
studier beskriver Märstas historia och delvis dess planprocess men jag ville följa upp detta 
med egna iakttagelser och ge en studie som geograf samt boende i Märsta. Jag har  fokuserat  
människan i Märsta, individen och sett på livsmiljö och upplevelser och tankar hos mig själv 
och min familj.  
 
För att förklara Märstas planeringsprocess och livsmiljö behövs ett flertal teorianknytningar. 
De reflektioner jag gjort i Märsta behöver en förklaring och anknytning. För att åstadkomma 
ett helhetsperspektiv är det enligt min uppfattning är det viktigt att titta på aktörer, makt över 
marken, individ, teknik och planering för att bättre förstå studieobjektet. I de teoretiska 
ansatserna utgår jag från tre klassiska geografiska frågor: ”Var”, ”Varför just här” och ”vad 
innebär detta”.  
 
Frågan om ”Var” innefattar tidgeografin som förklaringsram för att se på människa och teknik 
tar olika form i tid och rum.  
Vidare har jag ett flertal teorianknytningar till frågan om ”Varför just här”. Det är viktigt att 
se planering som en del av den politiska geografin med auktoritetens makt över marken t.ex.  
då vissa aktörer i Märsta hade större makt över marken. Kommunen ägde större delar av 
marken. Rationella planeringsmodellen innebär att funktioner separeras likt funktionalismen. 
Märsta är ett tydligt exempel på rationell planering med storskaligt genomförande. Vad gäller 
Märstas livsmiljö är flertal teoretiska anknytningar viktiga. Flyttningen som strävan efter 
bättre levnadsvillkor i Märsta är tydlig. Systemvärld och livsvärld är viktiga begrepp för att 
analysera invånarnas åsikter och liv en del av livsvärlden där de lever i Märsta, systemvärlden 
är respresenterad av kommunens planerare och arkitekter som planerar staden och värdesätter 
teknik. Kommunikationen mellan dessa världar är viktig om befolkningen ska ha chans att 
vara med i planeringen. Den sista frågan om ”Vad innebär detta” är hur gentrifieringen, 
omflyttningen bland t.ex. invandrargrupper ter sig i Märsta. Många väljer att flytta från Valsta 
till Steninge. Livskvalitén förbättras i och med flyttning och individers strävan efter 
livskvalité ser olika ut. Att känna sig tillfreds med sin närmiljö och att känna sig trygg i den 
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sociala miljön är viktig för många av Märstas invånare. Den sociala samhörigheten är viktig 
och därav sker flyttning för att nå bättre boendemiljö.  
 

7.1.2 Visionens roll för Märstas utveckling och planprocess 
Första frågan i min frågeställning är hur visionen om ”de fyra kullarnas stad” i Märstas 

Generalplan 1960 har följts upp i senare planering.     

 
En vision ger ofta ett samhälle en utgångspunkt via ÖP. Professor Ahlberg skapade sin vision 
som presenterades i GP60 som  lade grunden för Märstas planläggning och expansion. Märsta 
skulle bli en del av den funktionalistiska staden och innehålla fyra kullar med bostäder. Även 
bilismen låg Ahlberg varmt och hjärtat då Märsta skulle ses från vindrutan av passerande och 
invånare. ÖP ansågs från en del håll som främmande och var mest tekniskt inriktad och med 
stora framtidsperspektiv. Invånarna i Märsta skulle ta sig fram inom Märsta via spårtaxi, 
rullande trottoarer, spår i luften med allmäna kommunikations medel. Det var vågat att spå i 
framtiden hur utvecklingen skulle te sig. Men samtidigt låg det i tiden för Märstas planering, 
storskalighet, tekniskt inriktad rationellplanering med ÖP som sträckte sig fyrtio år framåt i 
tiden med stora framtidsvisioner. Det var så man planerade då, med det ledde till stora 
konsekvenser i Märsta.  
Ett flertal benämningar på Märsta finns i GP60: De fyra kullarnas stad, Servicestaden, 
Flygstaden, och till slut en ”bandstad” vision som gäller idag. Ambitionen var hög men 
visionerna genomfördes inte fullt ut. Det blev låsningar i planeringsprocessen och olika löften 
som inte uppfylldes, Arlandas bullermattas rumsliga inverkan, andra orsaker till att visionerna 
inte gick att genomföra. En vision som urholkas och  Märsta blir lämnad åt sitt öde p.g.a. att 
Märstadelegationen upplöstes. Visionen om de fyra kullarnas stad förkastades relativt tidigt i 
planprocessen p.g.a. det inte gick att bygga bostäder på Bristakullen på p.g.a. buller och att 
området behövde minsaneras. Centrumområdets placering var också omstridd och gick inte 
att placera enligt visionens anvisning. Det blev inte någon amfiteater med en arena i Märsta. 
Utan det blev ett splittrat landskap med nu, 2006, fyra kullar med industrier och bostäder. De 
fyra kullarna existerar men inte Ahlbergs grundvision med bostäder på alla kullar i hög 
omfattning och med allmänna kommunikationer som tar invånarna ner till centrum. Visst 
används busslinjer av Märstaborna men inte bara för att ta sig till centrum. Visionen har 
skapat problem för Märsta och dess utbyggnad. Att inte följa en traditionell 
stadsbyggnadsplan innebär större ansvar för orten men så var det inte i Märstas fall. Att idag 
använda sig av en ÖP för en fyrtio års period är inte accepterat i samma utsträckning nu som 
då. Nu tänker man fem till femton år framåt i kommunen. Planering med en storskalig 
utgångspunkt bör kontinuerligt hålla räkning med förändring i tid och rum. 
Planeringsprocessen är komplex och bör inte användas enligt det Märsta är exempel på. Idag 
arbetar man med förtätning av staden och med att göra Märsta till en stad där man trivs och 
inte en förort. Visionen är självklart en vision och behöver inte förverkligas i sin helhet men 
jag anser att i detta fall gjorde inte visionen mycket nytta när den inte kan förverkligas och ger 
bara staden dåliga förutsättningar och uppdelning av rummet, som i sin tur leder till 
segregation, missnöje och andra problem.  
 
Den vision jag känner stämmer till en viss grad är flygstadstanken, Märsta är en ort i 
anslutning till en stor flygplats som generar orten många arbeten och utveckling av 
infrastruktur. Många av invånarna har en anknytning till Arlanda och många företag finns i 
kommunen som en konsekvens av Arlanda. Relationen till Arlanda är märkbar även om 
kommunen ibland vill slå ifrån sig detta beroende men det handlar om ett samspel. En stor 
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arbetsplats i en kommun generar i sin tur goda förutsättningar för kommunens utveckling och 
expansion.                   
 

7.1.3 Aktörernas roll i Märstas planprocess   
Andra frågeställningen är hur olika kommunala aktörer sett på Märstas utveckling och hur ser 
dom på den idag.  
 
Märstas kommunala aktörer spelar en nyckelroll för ortens framtid. Åren när beslutet togs att 
en servicestad skulle byggas till Arlanda, dessa första år av planering är viktiga, en historisk 
källa till kunskap. Det är viktigt att få en bild av hur dessa aktörer tänkte och arbetade för att 
förstå Märstas planeringsprocess och utveckling bättre. För att kunna se Märsta idag är det 
viktigt att sätta sig in i dess historia. Märsta är planerat med systemvärlden, som bakgrund, 
staten var med i kommunen via dels Ahlberg och även Märstadelegationen.  
 
I början var inflytandet från Märstadelegationen stort sen minskade deras inflytande 
efterhand. Professor Ahlberg är planförfattare till GP60 hans roll är som ansvarig författare 
betydelsefull. Professor Ahlberg har enligt sin expertis lagt grunden för hur Märsta ser ut då 
som nu. Hans estetiska vision om Märsta är förankrad och finns nu i verkligheten. Planen är 
inte något förslag utan den är förankrad i Märsta. Ahlberg hade auktoritet och makt i 
kommunen samt i samhället. Hans idéer blev utgångspunkt, på 1960-talet var hans förslag 
moderna och funktionalistiska. Han skapade Märsta enligt sin kunskap om ”New Towns” och 
”Satellite towns”, en ort utanför storstaden med självförsörjning, egen industri liten 
utpendling etc. Detta gick inte att realisera eftersom industrier inte etablerades p.g.a. att det 
var dyrare att bygga industrier i Märsta än t.ex. i kommuner närmare Stockholm. Löften och 
framtidsvisioner är i enighet med professor Ahlberg. Men dessa löften infriades inte. Ahlberg 
bidrog med ett flertal dåliga exempel på stadsbyggnad i och med sin numera ifrågasatta 
planering enligt funktionalismen och Le Corbusier med höga hus och funktionsuppdelning av 
arbete, hem och konsumtion. När ett byggnadsverk i Märsta till och med kallas 
”Ulbrichtmuren” ger det reflektioner om och tankar till misslyckat samhällsbyggande. 
Ahlberg har sagt att han inte kan vara ”skyldig” till de misslyckanden som miljonprogrammet 
ledde till eftersom det inte bara handlar om fysisk planering utan även social och ekonomisk 
planering. I samhällsplanering är det flera aktörer och att bara anklaga honom är inte riktigt 
rätt då flera är med i processen även om han har ytterst ansvar. Jag förstår hans tankar men 
samtidigt var funktionalismen aldrig en riktigt bra planering heller, enligt många på hans tid. 
Han var en del av en elit av samhällsbyggare som hade fått nya idéer och skulle nu tillämpa 
sin nyvunna kunskap och makt i ett landskap där det inte var lämpligt eller för den delen 
passande.  
 
Kommunalkamreren Franzén anser att om Märsta byggts ut enligt en annan planförfattares 
idéer skulle detta ha varit bättre för Märsta men detta förslag fick inte lika stort genomslag. 
Då hade Märsta sett helt annorlunda ut idag. Ahlberg hade främmande idéer om Märsta och 
även om kommunen ägde marken och hade makt så var Ahlbergs makt mer påtaglig. 
Självklart kunde kommunen säga sin sak men Ahlberg hade dels makt i regionplankontoret, 
medlem i Märstadelegationen och flygplatssakkunnig. Franzén är ändå nöjd med Märsta idag 
och som Märstabo själv så trivs han i denna gröna stad. Franzéns roll som aktör och 
representant för kommunen är hans roll att planerna verkställdes till verklighet. Hans roll var 
inte att styra utvecklingen i Märsta utan att bygga upp en fungerande organisation och att få 
allt att fungera. Min uppfattning är att kommunen framstår som mindre aktör än de från 
regional och statlig nivå.         
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7.1.4 Människan i Märsta med tanke på boende, livskvalité och omflyttning    
Min tredje fråga kan Märsta idag tolkas utifrån ett geografiskt perspektiv med tanke på 
boende, livskvalité  och omflyttning och hur ser dom på den idag.  
 
Boendemiljön i Märsta har jag själv kunskap om liksom min familj. Att leva i en stad som är 
uppdelad innebär att bilen spelar en viktig roll. Många i Märsta är beroende av bil, även om 
inte jag har körkort än. Ahlbergs vision har även där realiserats. Livskvalité uppfattar en del 
av invånarna som att ha närhet till stationen och bo i det attraktivaste området i Märsta. 
Omflyttning är ett annat ord för detta inom rummet Märsta. Livskvalité är även naturen med 
dess rekreationsområden. Dessa är tydliga i Märsta. Gentrifiering är ett fenomen som sker 
runt om i världen idag och i Märsta sker det när medelklassens invandrare flyttar från 
miljonprogramsområdena i t.ex. från Valsta till Steninge villaområde. Valsta är ett område 
man flyttar från när ekonomin är bättre. Egen tomt och eget hus är livskvalité för många 
människor. Det visar också omvärlden att man kommit upp sig, status.  
 
Livskvalitén i Märsta är en viktig fråga för Märsta, tänkte Ahlberg på att segregation och 
utanförskap skulle nå Valsta? Tänkte han på att Märsta skulle bli splittrat och väldigt uppdelat 
även om kommunen nu arbetar för att bygga ihop samhälle.?  
 
En anledning till att mina föräldrar bor kvar i kommunen idag är att de arbetade på Arlanda, 
och det är ett bevis på att Märsta är en flygstad enligt många invånare. Varför ska vi som 
boende i Märsta uppleva staden genom bilen kan man fråga sig. Idag använder vi bilen 
mycket och bilismen är ett faktum. Men att sätta dessa värderingar före människors trivsel 
eller med tanke på splittring i landskapet är värt att diskutera. Många Märstabor upplever 
avstånden långa mellan stadsdelarna och så gör även jag. Gränser mellan stadsdelar borde 
suddas ut och känslan av ”vi” och ”dom” borde försvinna mer. Även om Märsta är en stad 
som jag trivs i betyder det inte att alla dess invånare gör detta. Sen vet jag inte huruvida jag 
kommer att bo kvar i Märsta i framtiden.   

7.2 Slutsatser 
 
Planering och byggande i Märsta var ett komplext samhällsplaneringsprojekt. I efterhand kan 
jag peka på att arkitektens idéer misslyckades. Det är delvis fel att anklaga en person, dels är 
det flera delaktiga aktörer och dels andra faktorer i en planeringsprocess. Märsta är en unik ort 
men samtidigt en del av sin tids samhällsutveckling. Resultatet har blivit en ort präglad av den 
tidens moderna samhälle med elementbyggeri, storskalighet, fokus på inre miljö och inte den 
yttre miljön. Märsta är delvis ett exempel på miljonprogrammet och de funktionalistiska 
värderingarna.  
Makten över marken är framträdande i Märsta, det är tydligt att regionplanekontoret och 
Ahlberg hade stor makt och dessa kunde realisera sina visioner till byggnadsverk. Kommunen 
hade visst inflytande över marken då de ägde större delar men samtidigt kunde de inte ställa 
krav för att planeringsprocessen är komplex. Byggbolagen fick själva rita och skapa sina 
detaljplaner vilket underlättade för kommunen. Men samtidigt gavs delar av makten och 
inflytandet över till andra som behövde ta så stort ansvar. Jag anser att Märsta är en ort i sin 
utveckling med en ansvarig arkitekt som hade stark framtidstro och fallenhet för estetik som 
resulterar i Märstas bebyggelse. Som arkitekt fick han möjligheten att realisera sina idéer om 
flygstaden utifrån olika planeringstraditioner från världen. En man med makt fick chansen att 
visa sina kunskaper i en liten landsortskommun och leva ut sina visioner från papper till 
verklighet.  
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I den här uppsatsen har jag reflekterat över detta, att vi som lever i Märsta dagligen ser och 
lever i resultatet av hans byggnadsprojekt. Det är precis det jag har gjort som boende och 
geograf, reflekterat och funderat på Märstas tillkomst och utveckling. Med mig bär jag nu en 
annan bild av ”flygstaden” Märsta.  
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