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Abstract 

This essay shows how natural areas in Älta, a part of Nacka municipality southeast from Stockholm, 

been changed quantitatively and qualitative as a result of the increased housing construction in the 

area. Three issues are discussed. namely: how has Ältas green areas been changed in sizes and 

quality in line with the settlement's expansion, what is the reason or the reasons to building of 

different types of accommodations, what has been and is the operators in connection with building 

of the different types of accommodations?  

The essay shows that the green areas has been decreased with over 2 km2 from 1901 to 2000 and in 

addition to these areas of approximately 1,1km2 been converted to a planned green structure. Älta 

has during the years gone through four eras of building types an era of small family houses – an era 

of building one million houses on a national scale – an era of terrace houses – an era of sporadic 

building of different housing types (one family houses, pair houses, terrace houses and small blocks 

of flats). From the result we can see how big surfaces are required by the different housing 

alternatives. We can also provide insight of the different reasons to that the municipality of Nacka 

chooses these different housing types, the economy reasons and tug-of-war of the population 

between municipalities by tempting with other alternative accommodations. With this paper we can 

see who has acted in the area, how this has influenced and which consequences it has led to in Älta, 

Älta which has had many private operators how has affected the area. 
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1 Inledning 

Älta är området jag är född och uppvuxen i och jag har med åren sett hur bebyggelsen blivit allt 

tätare. När jag var liten fanns det fortfarande en hel del sommar stugor i och kring Älta gård som nu 

mera är icke existerande. En dag i förra året visade min mor att ett antal människor skrivit en bok om 

Ältas historia, detta väckte min nyfikenhet. Sedan dess har jag funderat mycket kring hur området 

faktiskt har förändrats och just hur mycket av grönområdena som har krympt samt omvandlats med 

tiden. För mig har denna förändring i området varit så påtaglig därav ville jag se hur väl min 

uppfattning stämmer överens med vad som faktiskt har hänt och om andra människor kn uppfatta 

det på samma sätt. Naturområdenas förändring har skett av en anledning, vilken är den anledningen, 

vem har ändrat och varför man väljer att bygga som man gör. Varför väljer man att bygga villor och 

liknande som kräver stora ytor och har det alltid varit så? Dessa fenomen är något som äger rum 

runtom i Stockholmsområdet och vissa kommuner väljer att bygga vissa typer av bostäder framför 

andra trots att befolkningen hela tiden ökar. Valet av bostäder leder till förtätningar och 

exploateringar av de få grönområdena som finns kvar i Stockholms län och Älta är ett exempel på 

detta fenomen. Problemet med Älta till skillnad från andra förorter i Stockholm är att det varit många 

privata aktörer som både har skyddat naturen och de aktörer som exploaterat. Där den största 

privata aktören är Erstavik som genom sitt fideikommiss har kunnat bevara stora grönområden 

medans Nacka kommun inte kunnat använda marken i Älta på det sättet som kommunen anset bäst. 

Problemformulering 

Stockholmsområdet är en region som ständigt utökas för att kunna rymma alla människor som väljer 

att flytta till Sveriges huvudstad. Dessa inflyttningar sker av en rad olika anledningar så som studier, 

arbete och så vidare. Att denna region attraherar folk gör att närliggande områden blir mer och mer 

attraktiva och kräver nybyggnationer vilket resulterar i att områden måste förtätas och byggas ut. 

Eftersom detta är högst aktuellt i stockholmsregionen så ska denna uppsats ge en bild av hur den 

ökade bebyggelsen kommer att påverka befintliga naturområden i Älta.1  

I Älta är det högsta aktuellt med förtätningar och exploateringar av de sammanhängande 

grönområdena. När en förort förtätar och bygger ut, speciellt i en ort som Älta, betyder det att de 

grönområdena som finns i området försvinner eller får ett nytt utseende i form av en planlagd 

grönstruktur. Jag som är uppväxt i området kan se hur naturen blivit mindre medans detta kanske 

                                                             
1
 Boverket (2007)., s.12 
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inte är lika tydligt för utomstående betraktare. I Älta har valt blivit att bygga villor, radhus samt andra 

typer av mindre flerfamiljshus för försäljning och det man undviker att bygga är höghus med 

hyresrätter. När kommuner väljer att bygga på det här sättet så främjas en segregering i samhället 

eftersom alla inte har en möjlighet att köpa en bostad, vilket kommer att öka klyftorna. Det 

kommunerna ser i denna typ av bostäder är en ekonomiskvinning och en högre status. Om en 

kommun väljer att bygga höghus tenderar de att bli lokaliserade på samma ställen, i Älta heter det 

stället Stensö.  

Ett annat problem med att välja dessa typer av bostäder, utöver den ökade segregeringen, är slitaget 

på naturen. Dessa typer av bostäder kräver större ytor för ett mindre antal människor och i Älta finns 

det fortfarande outnyttjade markområden som passar bra för denna bebyggelse. Kommunerna 

måste inse är att markområdena fortfarande blir mindre och att närliggande kommuner förmodligen 

vill expandera på sina grönområden, detta gör att bebyggelsen kryper närmre varandra på bekostnad 

av naturen. I Nacka kommun har det etablerats en hel del skydd för naturen i form av naturreservat, 

men det är fortfarande stora arealer som inte är skyddade. Dessa arealer är också uppskattade av 

människorna som lever nära anslutning till dem. Nackdelen med denna typ av bebyggelse är att 

kommunerna kan bevara en illusion av att området är grönt genom att dessa hustyper ger öppna 

ytor och ofta har anslutande parkområden med små ”skogsöar” som förstärker illusionen. Frågan är 

vilken typ av grönområden människorna helst vill ha i sin närhet och hur kommunen ska kunna 

bevara det som finns kvar. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att visa hur naturområden i Älta förändrats kvantitativt och kvalitativt i takt 

med att bostadsbyggandet i området ökar. 

Frågeställningar 

 Hur har Ältas grönområde förändrats i omfång och kvalitet i takt med bebyggelsens 

utbredning? 

 Vilken är orsaken eller orsakerna till att det har byggts olika bostadstyper som tär på 

markresurserna? 

 Vilka har varit och är aktörerna i samband med byggandet av de olika bostadstyperna som 

haft stor påverkan på naturområdena? 



4 

 

Metod 

För att kunna genomföra denna studie har en serie kartor krävts och dessa har digitaliseras, detta för 

att visa hur grönområdet minskat i takt med att bebyggelsen breder ut sig. Kartorna som används för 

arbetet kommer i från det digitala kartbiblioteket, utöver digitala kartbiblioteket har informationen 

hämtats från Nacka Kommuns byggservice avdelning samt stora delar från Ältaboken och 

Nackaboken har använts. Kartorna användas genom att kartöverlägg gjorts i Mapinfo för att kunna 

visa relationen mellan naturen och bebyggelsen. Uppsatsens fundament är de skapade kartorna och 

informationen som ges genom beräkningar i Mapinfo. En nackdel med att använda sig av kartor och 

att uppsatsen baseras till största del på dessa är att alla kartor ljuger mer eller mindre. Även om det 

anses att kartor ljuger till stor del är det enda sättet att ge en bild av verkligheten och denna uppsats 

kräver kartor, då detta är ett bra sätt att illustrera hur ytor förändras med tiden. Programmet 

Mapinfo är en bra källa när det gäller att räkna ut ytors storlekar, vilket är en del av arbetet. I 

undersökningskapitlet av uppsatsen kommer jag gå in närmre på hur jag valt att använda kartorna 

och varför. 

Källor och källkritik 

De olika hemsidorna som är använda i uppsatsen har använts ur ett rent informativt syfte. Hemsidor 

försöker alltid visa upp sin bästa sida. Om valet faller på att använda sig av hemsidor måste man vara 

medveten om att det finns värderingar i dem som kan vara vinklade. Därför är det viktigt att se på 

informationen som finns där med detta i bakhuvudet.  

Kontakten på Nacka kommun har skett muntligt och via e-post med byggservice avdelningen, där jag 

haft kontakt med Thed Alminge. Han har bidragit med mycket av informationen genom att förse 

uppsatsen med kartor och gamla detaljplaner över området men även genom sin egen vetskap om 

historien och nutiden i Älta. Fördelarna med att ha fått mycket av informationen via kommunen är 

att kommunen utan förbehåll eller vetskap om varför informationen behövs måste ge ut den till 

allmänheten. Eftersom kommunen har den skyldigheten anser jag att det är en pålitlig källa till 

skillnad från om personen ifråga vet vad materialet ska användas till kan han/hon välja att inte visa 

den informationen som efterfrågas. En fördel med att berätta vad informationen ska användas till 

kan leda till ytterligare hjälp med information som kanske inte direkt efterfrågas. Dessa två 

anledningar måste vägas då hjälpen efterfrågas, då sannolikheten för att personen vill hjälpa till eller 

eventuellt undanhålla information. 
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Ältaboken och Nackaboken är båda böcker som skrivs för att bevara historien och är mera åt 

berättandehållet. Böckerna består av personliga berättelser och historiska artiklar. Problemet med 

personliga berättelser är att minnet kan svika, så vid intervjuer måste intervjuaren förstå det. I denna 

uppsats så är historien viktig och i dessa böcker är intervjuerna stödda av fakta. Informationen som 

är hämtad i från dessa böcker är delar som beskriver i vilken tid som bebyggelsen uppkommit, vilket 

går att finna i detaljplaner om så skulle behövas. Det är ett antal olika människor som valt att skriva i 

dessa samlingar. Den viktigaste i denna uppsats är Lars Ahlman med sin artikel om Älta i förvandling 

som beskriver samhällsutvecklingen i Älta från gårdssamhället till idag. Lars Ahlman har skrivit för 

Nackaboken och forskat kring Nackas historia. Artikeln fick jag från Thed Alminge på byggservice 

avdelningen på Nacka kommun. Vad jag kunnat se så överensstämmer informationen i hans artikel 

med den informationen som finns i Ältaboken. Ältaboken är sammanställd av ett antal människor 

som genom intervjuer och letanden i gamla arkiv fått ihop informationen till boken. Dessa människor 

är vad jag förstått det inga forskare utan personer som velat beskriva livet i denna ort för 

människorna som bor i Älta idag. 

Boverket har gett ut en skrift som heter Bostadsnära natur - inspiration & vägledning, här ger verket 

en sammanställning av hur grönområdena minskat med åren i takt med att förorterna förtätar 

bebyggelsen. Boverket är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för bland annat frågor om 

fysiskplanering, hushållning av mark och vatten. Boverket är en statlig institution som lyder under 

regeringen. Denna källa används i teoridelen och visar hur verket tycker att kommunerna bör planera 

för naturen. Skriften är ett förslag på hur kommuner bör hantera naturen samt hur människor ser på 

den bostadsnära naturen och är inte bindande på något sätt. I skriften har det utförts enkäter för att 

fastställa gemene mans syn på närheten till naturen. Enkäterna och att de inte har någon personlig 

vinning i markanvändningsförslagen skulle jag påstå att denna källa är så opartisk den kan bli. 

Ulf Sandström har skrivit ett kapitel i boken Den motsägelsefulla staden – vardagsliv och urbana 

regimer. Kapitlet heter Naturen i staden – grönområden och livskvalitet vilket är ett kapitel som 

beskriver hur kommuner bör planlägga för grönområdena. Han vill liksom boverket visa hur viktig 

naturen är för människor och tyngdpunkten i att den finns i människors närhet samt vem som äger 

marken. Ulf Sandström har en licentiatexamen i viltekologi och forskar bland annat kring hur 

grönstråk i staden har en plats i den hållbara staden. Sandström har inte den geografiska synen på 

grönområden utan en mera ekologisk synvinkel. Han har dock samma tankar om naturen i 

bebyggelsens närhet på ungefär samma sätt som denna uppsats men den här uppsatsen ser naturen 

ur ett geografiskt synsätt. Ulf Sandström är en forskare och forskare ska försöka hålla sig så objektiva 
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som möjligt, vilket styrker trovärdigheten men i förhållande till den här uppsatsen så har han ett 

annat tänk. Fördelen är att med två perspektiv se problemet med minskade grönområden.  

Åsel Floderus har skrivit en artikel om Kommunal markpolitik i folkarebygden. I denna artikel 

diskuterar hon betydelsen av ägande för en orts bebyggelseutveckling. Floderus är en arkitekt och 

skrev denna artikel för tidskriften PLAN. Det som är en nackdel med denna artikel är att den är 

publicerad 1979. De förutsättningar som var aktuella då kan verka förlegade idag men för denna 

uppsats är synsättet högst aktuellt, detta för att kunna först hur en kommuns strategi ser ut 

angående utbyggnad av en region. Eftersom jag försöker visa hur Älta förändrats från 1900 framtill 

idag känns det relevant att förstå hur kommuner kan tänka vid planerandet av olika typer av 

bostäder. Att hon är arkitekt betyder att hon liksom Sandström bidrar med ett annat synsätt på hur 

kommuner agerar. Floderus lägger fokuset på det som skapas av människor och hur det ska 

utformas.  

Monika Brydsten har med sin avhandling om Att välja bostad försökt ta reda på människors 

underliggande anledningar till valet av bostäder. Brydstens avhandling är skriven för den geografiska 

institutionen på Umeå universitet 1994. Denna källa ligger till grunden för varför kommuner väljer att 

bygga vissa bostadstyper framför andra. Brydsten bidrar med att visa hur människor väljer bostäder i 

olika perioder av livet, vilket hon kallar för boendekarriärer. Avhandlingen passar in i det avseendet 

att detta är ett sätt att kunna visa varför kommuner väljer en viss typ av bostad, eftersom olika typer 

av boendeformer riktar sig åt en viss grupp människor i olika skeden. Valen av bostadstyper ligger till 

grunden för vilken åldersgrupp de vill attrahera. Fördelen med Brydsten är att hon har den 

geografiska aspekten i sin avhandling. 

Ingmar Johanssons en rapport som ingår i byggforskningen (1974:26) och heter Den stadslösa 

storstaden: Förortsbildning och bebyggelseomvandling kring Stockholm 1870-1970. I rapporten tar 

han upp tre aspekter angående förortsbildningen den ekonomiska, politiska och den formal – 

rättsliga. För uppsatsen är två av aspekterna mer relevanta än den tredje, dessa två är den 

ekonomiska och formal – rättsliga vilka är de aspekter som haft störst inflyttande i Älta. Nackdelen 

med denna rapport är att den är från 1974 men den fungerar i den här uppsatsen och liknande 

uppsatser då jag försöker visa hur och varför Älta ser ut som det gör genom att en förort påverkats av 

olika aspekter. Johansson blir viktig i och med förklarandet av hur Älta går igenom olika skeden från 

gårdssamhället fram tills idag. 

Sist måste jag nämna att min egen kunskap om området är en fördel då jag är uppvuxen i Älta men 

med tanke på att jag inte längre bor kvar i området och inte bott där på 6 år så blir min syn på 
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området mer påtaglig när dessa förändringar uppenbarat sig. Nackdelen är att jag är uppvuxen och 

tycker om området vilket kan gör min syn en aning färgade, men jag gör mitt yttersta för att behålla 

en så objektiv syn som möjligt. 

Teori 

Boverket har i sin skrift gett en sammanställning av hur grönområdena minskat med åren i takt med 

att förorter förtätar bebyggelsen. I denna skrift lägger de tyngden på hur betydelsefull naturen är för 

oss människor. Verket vill även visa hur man ska kunna ta med naturen i planeringsprocesserna 

genom att argumentera för tillgänglighet, nåbarhet och kvalitet. När många av landets kommuner 

planlägger marken skiljer de på formell och faktisk grönstruktur. Då den formella består av 

kommunägdmark och den faktiska tar med all grönstruktur i ett område vare sig den är kommunägd 

eller privat. Nackdelar med att kommunerna inte tar hänsyn till den faktiska grönstrukturen är att 

många av dessa grönområden riskerar att försvinna.2 Verket vill med denna skrift uttrycka att det 

centrala i att bevara grönstruktur i och i kring tätorter är att visa vem som äger marken. Enligt verket 

är den självklara ägaren kommunerna, för att om kommunen äger marken är det enklare för dem att 

ta hänsyn till naturen vid planläggning av bostadsområdena.3  

Ulf Sandström har skrivit uti från ungefär samma vinkel som denna uppsats genom att sätta naturen 

först. Han menar att olika artskydd inte är tillräckliga för att skydda naturen utan att kommuner 

skulle behöva ha någon form av grönstruktursprogram. Detta för att naturen är viktig i en stad 

genom att naturen bidrar till människors rekreations möjligheter och välhälsa.4 Sandström ser på 

naturen uti från definitionen av grönstruktur och hur kommuner väljer att bevara naturen i området 

genom att betrakta de olika planerna som finns. Med grönstruktur menar han alla naturområden 

som parker, gårdar mellan flerfamiljshus, alléer men även lite större grönområden i anslutning till 

staden med flera. Utöver de vanliga argumenten för naturområden försöker han belysa att de är en 

del av stadsstrukturen och visar hur de små respektive de stora områdena har olika betydelser för 

människorna. Sandström menar också att det kan vara viktigt att bevara grönområden även om de 

inte finns någon specifik art som behöver skyddas där vid ett specifikt tillfälle. Av den anledningen 

kan det vara viktigt att ha kvar grönområden utan att den har en värdefull biotop som behöver 

skyddas.5 I städer så har den allmänna grönstrukturen minskat och de stora gröna kilarna i Stockholm 

har brutits upp av vägar och bebyggelse och mer än 70 % av stadens utbredning skedde på natur och 

                                                             
2
 Boverket (2007)., s.29ff 

3
 Ibid., s.32 

4 Sandström (2001)., s. 119f 
5
 Ibid., s.121ff 
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parkområden.6 I kapitlet menar han på att det måste finns både stora och små områden med natur 

för att det ska finnas en kontinuerlighet, där de större områdena ska vara kärnorna i strukturen och 

utanför kärnorna ska det finnas någon form av buffertzoner. 7  

För att kunna koppla uppsatsen till hur viktigt det är med ägoförhållande av marken har jag valt att 

använda Åsel Floderus artikel. I den artikeln beskriver hon hur ägandet har betydelse för en orts 

bebyggelseutveckling. Floderus område är Avesta stad med närliggande orter som Krylbo, By, 

Grytnäs med flera. I Avesta började olika byggföretag på 1950-talet att bilda bostadsrättsföreningar 

och här byggde de flerfamiljshus. I detta område var denna typ av bebyggelse klart övervägande och 

var till och med störst i landet. Att bygga på detta sätt spred sig till närliggande orter som tog efter 

bildandet av bostadsrättsföreningar. Till skillnad från övriga Sverige stannade bostadsbyggandet av 

under tiden för miljonprogrammet (1965). Avesta stad gjorde precis som andra kommuner i landet, 

de började köpa upp marker i områden. Anledningen till köp av marker var att kommunen kunde 

utveckla regionen i den riktning som kommunen ansåg passande. 8 I Avesta började kommunen tycka 

att lägenheterna var en fel satsning för regionen, de menade att folk flyttade till denna region för att 

komma bort i från staden och dess lägenheter. Att skapa en egen nisch blev målet och byggandet av 

små enfamiljshus startade. Kommunen ansåg att detta skulle gynna regionen då de med sina ytor har 

möjligheten att erbjuda enfamiljshus till skillnad från en stad med sin begränsade yta.9 För att 

utveckling ska kunna ske i en region är det en fördel med kommunägd mark då kommunen kan lägga 

upp strategier för hur området bäst utvecklas. En nackdel med detta är att efterfrågan kommer in 

och gör att kommuner inte kan ha obegränsade möjligheter med marken. Kommunen kommer ändå 

behöva tänka på konkurrenskraftigheten vilket kommer påverka valet av bostäder men hon menar 

att fördelen är att kommunen ser till hela regionens bästa vilket inte enskilda markägare skulle 

göra.10 

För att kunna belysa varför kommuner väljer att bygga vissa typer bostäder framför andra så behöver 

man känna till hur människor väljer sin bostad. För att få en bild av hur det går till blev valet att 

använda Monica Brydstens avhandling. Där försökte hon ta reda på människors underliggande 

anledningar till valet av bostäder. Brydsten studerar här varför människor i olika perioder av livet 

väljer en viss bostad framför en annan om det beror på rötter, ekonomiska anledningar, omgivningen 

eller bara att en period kräver en annan typ av bostad. Det som är viktigt vid valet av en bostad är 

                                                             
6
 Ibid., s. 126 

7 Floderus (1979)., s. 130f 
8 Ibid., s. 380ff 
9 Ibid., s. 392 
10

 Ibid., s. 396f 
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närheten till arbete, hur personer ser på och eventuellt är förankrad i området samt vad närområdet 

har att erbjuda.11 I sin avhandling poängterar Brydsten att vi i väst uppfattar en person som äger sin 

bostad (helst en villa) som mer lyckad och där med får den personen en högre status. Dessa personer 

vill ofta bevara sitt territorium i sin ursprungliga form och motsätter sig ofta andra byggen som kan 

försämra statusen, exempelvis byggnationer som kan orsaka förslumning.12 Hon har kartlagt när i 

livet folk flyttar och till vilken bostad genom att göra enkäter i Huddinge och Umeå. Det visade sig att 

människor valde att flytta till bostadsrätter och villor vid cirka 30 årsålder, det vill säga i ett skede då 

de ville skapa en stabilare tillvaro och få det bättre ekonomiskt.13 Brydsten menar också att valet av 

bostäder är baserat på uppväxtmiljö, genom att människor väljer att bosätta sig i och i närheten av 

där de är uppväxta. 

Ingmar Johansson har i sin rapport beskrivit stadsplaneringen i Stockholm och närförorterna. De 

viktigaste aspekterna i rapporten är den ekonomiska och formal – rättsliga. Den ekonomiska 

aspekten beskriver varför människor flyttar uti från staden och börjar grunda förorter, detta på grund 

av den rådande bostadsbristen och att många fabriker etablerade sig utanför stadens gränser. 

Fördelen med en flytt från staden till förorterna var att staden inte kunde begränsa bebyggelsen, 

folket i förorterna kunde ohämmat bygga som de behagade. I förorterna kunde godsägare stycka 

markerna och tjäna extra pengar på denna syssla eftersom kraven på sanitära lösningar var betydligt 

lägre här en i staden så underlättade det försäljningsmöjligheterna.14 Den formal – rättsliga ger en 

förklaring till hur olika privata och offentliga aktörer handlat vid fastighetsbildande och 

exploateringar. Aspekten försöker visa att det är viktigt att studera vilka roller de olika aktörerna har 

och den formella delen av aspekten är de olika lagstiftningarna som inträdde, vilket förhindrade folk i 

förorterna att bygga som de ville.15 Johansson diskutera hur samhället bygger ut genom primär och 

sekundär bebyggelse beroende på vad som händer i samhället, den primära sker snabbt och ofta 

någon form av omvandling av jordbruksmarker och natur områden medan den sekundära sker under 

lugna perioder och yttrar sig genom omvandling av befintliga byggnader. Efter dessa omvandlingar 

kan orten expandera snabbare och då blir det naturområdena som blir lidande.16 Johansson 

diskuterar också generationsväxlingar som ofta sker i villa samhällen då den äldre befolkningen (som 

                                                             
11

 Brydsten (1994)., s. 21ff 
12

 Ibid., s. 40f 
13 Ibid., s. 66ff 
14 Johansson (1974)., s. 42f 
15

 Ibid., s. 44 
16

 Ibid., s. 45 
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bott i området hela sitt liv) byts ut mot en ny yngre befolkning som börjar genomföra förändringar på 

orten.17 

Förklaring av begrepp 

Översiktsplan: ska ge en översikt över vad som ska göras i ett område och detta ligger som grund för 

den bindande detaljplanen. Alla kommuner ska ha en översiktsplan som ska belysa hur området ska 

utvecklas och bevaras.18 

Detaljplan: arbetas fram av kommunerna, de ska ha en fastställd tid om när planen ska vara 

verkställd. Det som står i detaljplanen får inte ändras i alla fall inte mera än enstaka små justeringar. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige men kan överklagas och då tas istället beslutet av 

regeringen. Detaljplanen är bindande.19  

Byggnadsplan: är idag ersatt med detaljplanen.20 

Stadsplan: är en äldre lagstiftning som skulle reglera bebyggelse, parkområden med mera och var 

rättsligt bindande. Idag har den samma ställning som detaljplaner.21 

Grönområden: I denna uppsats är grönområden definierade som orörda markområden där 

människan inte valt att bygga av olika anledningar, kvantitativa marker.  

Grönstruktur: är den kvalitativa marken, mark som är gröna men har blivit omvandlade exempelvis 

gammal åkermark som blivit tomtmarker. 

Höghus: i Sverige finns ingen exakt definition av vad ett höghus är den internationella definitionen av 

en skyskrapa (höghus) är en byggnad som är minst 10 våningar.22 Många av Sveriges höghus är inte 

av den höjden, så ett höghus i denna uppsats är minst 5 våningar. 

                                                             
17

 Johansson (1974)., s. 47 
18

 Nationalencyklopedin den 15/5 – 2009. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22

 Britannica den 15/5 – 2009. 
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2 Bakgrund 

Ältas lokalisering 
 

Stockholm

Tyresö

Nacka

Älta

 
Figur 1. Ältas lokalisering i förhållande till Nacka, Fisksätra, Tyresö och Skarpnäck. Älta markerat med rödring.  

Källa: Digitala kartbiblioteket och delar gjorda i mapinfo den 6/5 – 2009. 

 
Älta är en del av Nacka kommun eller numera Nacka stad och är lokaliserat i utkanten av denna 

kommun, man skulle kunna säga att Älta är en exklav till kommunen med stora grönområden som 

avskiljare. Figur 1 visar hur Älta i västligriktning gränsar till Skarpnäck och Bagarmossen som är en del 

av Stockholm stad, i söder till Tyresö kommun och i östligriktning mot Erstaviks godset och Fisksätra 

som tillhör Nacka kommun. 

 

Ältas historia 

Älta är ett område som präglats av privata aktörer genom tiderna vilket på verkat områdets utseende 

och utformning än idag. Dessa privata aktörer har genom sin verkan i området lycktas bevara mycket 

av grönområdena både i dess naturliga form samt omvandlad till grönstruktur. De privata 
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markägarna blir viktiga då kommunen inte haft stort inflytande i området och på områdets 

utveckling. Här nedan följer bakgrunden till hur markerna och ägandet förändrats med tiden och i 

undersökningskapitlet visar det hur dessa påverkat grönområdena. 

Älta fram till 1900 

Älta är ett område som varit befolkat sedan stenåldern, vilket visar sig genom de olika 

stenålderslämningarna i området. Av lämningarna är det ett antal enstaka spår men även rester av 

stenålderslokaler (eventuella boplatser). Dessa lokaler är lokaliserade på olika höjder över havet 

vilket har visat på att en eller flera grupper av människor förflyttat sig i området.23 Utöver lokalerna 

från stenåldern finns här också ett antal lämningar från järnåldern däribland enstaka gravar och ett 

större gravfält.  

 

Älta är omnämnt för första gången i ett köpebrev från 1396. Under århundradena har Älta haft 

framträdande roller liksom tider då gården tillhört andra gods. Älta har varit en av Gustav Vasas 

krongårdar (vilket var den mest framträdande rollen) för att efter det blev en del av Tyresö godset. 

Efter att ha tillhört Tyresö fram till 1625 blev Älta en del av Nacka bruk innan Erstaviks godsägare tog 

över på 1700-talet.24 Erstaviks godset finns fortfarande kvar i Älta och äger fortfarande det mesta av 

de stora sammanhängande grönområdena. Först 1880 blev Älta återigen en del av Nacka. Älta har 

med åren varit ett så kallat enstaka hemman25 och omfattade Älta och Kolarängen. Detta gjorde att 

bebyggelsen med omgivningar inte behövt genomgå några förändringar utan har fått behålla sin 

ursprungliga markanvändning.26 

Älta och tiden som gårdssamhälle 

1900 - 1931 var det svårt att ta sig ut till Ältas bebyggelse, vägen som nu förbinder Älta med 

rastrerande delar av Nacka kommun existerade inte utan all förbindelse gick via Skarpnäck och 

Enskede. Spårvagnen gick från Skanstull ut till Enskede och däri från fick befolkningen bege sig till 

fots ut till Älta vilket var en promenad på cirka 2 timmar.27 Under denna period i Älta befolkades 

området av et mindre antal personer som bodde här permanent, däremot under sommarhalvåret 

ökade antalet människor av gästande stadsbor. Under sommaren var Älta ett populärt område när 

det gäller rekreation för stadsbor som villa ha rekreation genom vistelse i naturen.  

                                                             
23

 Gustafsson (2008). 
24 Ältaboken (2005)., s. 7f 
25

Det har aldrig ”legat i en by”, vilket har gjort att området inte påverkats av storskiften, laga skiften eller enskifte. 
26

 Ahlman (1986)., s. 39 
27

 Ältaboken (2005)., s. 12f 
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Det var först år 1931 som vägen som skulle förbinda Älta med dess centralort Nacka stod färdig, 

vilket underlättade alla transporter till och i från området.28 De gårdar som utgjorde Ältas 

permanenta bebyggelse var bland andra Älta gård, Lovisedalstorpet, Älta skola och dessa byggnader 

står fortfarande kvar idag. Förändringar av Älta skolas huvudbyggnad skedde på 1930-talet då skolan 

byggdes ut.29 I början av 1900-talet skedde en förvandling då några av torpen lösgjordes till 

självständiga brukningsenheter. Fram till 1915 hade 200 fastigheter byggts med tomtarealer på 1500 

– 3000 m2. Tiden framtill 1920-talet förekom ingen planläggning av området men fastighetsbildandet 

fortsatte med cirka 150 fastigheter per år fram till 1920.30 På 20-talet fanns det två etablerade 

företag som basade över markområden, bolagen var Witte & Co samt Torvströbolaget.31 Det var först 

nu som någon planläggning började förekomma i form av avstyckningsplaner gjorda av planinstitutet. 

Dock visade det sig att dessa planer inte var tillfredställande, vilket ledde till införandet av 

byggnadsplaner under slutet av 1930. Byggnadsplanerna innefattade de tidigare 

avstyckningsplanerna samt så började kommunen planlägga nya områden.32 Arbetet med 

byggnadsplaner blev inledningen på en ny era som påbörjades efter Frans Wittes död 1935, vilket var 

slutet på jordbruksfastigheten Älta gård.33 

Ältas naturområden och dess historia 

I Älta finns det tre stora naturreservat: 

Nackareservatet, Strålsjön - och Erstaviks 

naturreservat samt Älta mosse - och Strålsjöns 

naturreservat, dessa tre reservat är en del av 

tyrestakilen som är en av Stockholms gröna kilar. 

Stockholms gröna kilar och dess placering i 

landskapet ser ut som i figur 2. I figuren är 

området 6,1 en del av den stora Tyrestakilen där 

Ältas tre naturreservat är lokaliserade. Dessa 

naturreservat är klassade som sprickdalslandskap 

med sin sprickdalsterräng som består av lerslätter 

och sjöbäcken. Naturreservaten är utritade med 

                                                             
28

 Ältaboken (2005)., s. 83f 
29

 Ahlman (1986)., s. 40f 
30 Ibid., s. 39ff 
31 Ältaboken., s. 48 
32 Ahlman (1986)., s. 41 
33

 Ältaboken (2005)., s. 87f 

Figur 2 Karta över Stockholms gröna kilar, 6,1 är en del av 
Tyrestakilen och innefattar Ältas naturreservat. 
 Källa den 4/5 -2009: 
http://infobanken.nacka.se/www/park_natur/natur/grona_kilar_
stor.gif  

 

Älta 
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sin exakta placering i figur 3 där visas även hur de olika naturreservaten ligger i förhållande till Ältas 

bostadsområden. 

 

Figur 3. Naturreservaten och Erstaviks godsets ägor i förhållande till Älta.  

Nackareservatet 

Nackareservatet ägs och förvaltas av Stockholm stad men området är till största del lokaliserad inom 

Nacka kommuns gränser. Stockholm stad hade i ett tidigt skede köpt in denna mark tillsammans med 

andra delar av de gröna kilarna i Stockholmsområdet, det vill säga att när kommungränserna drogs 

ägde Stockholms stad redan marken.34 Nackareservatet är 730 hektar stort där 100 ha är vatten 

(vattnet består av hela och delar av sjöar). I folkmun har området varit omtalat som Nackareservatet 

sedan 1920-talet men det var först 1993 som Stockholms kommunfullmäktige fick i uppdrag att 

inrätta reservatet. Reservatet skulle bli ett samarbete med Nacka kommun och som blev aktuellt 

först 1999, detta ledde till att reservatet etablerades först 2002.35  

Strålsjöns – och Erstaviks naturreservat 

Området ägs av markägarna Johan af Petersens, Eva Runske samt Erik af Petersens och förvaltas i 

samråd med Nacka kommun. Området omfattar cirka 63 ha varav 60 ha är landyta. Beslut om att 

bilda detta naturreservat togs av kommun 19 juni 1995 och kungjordes av Stockholms läns 

författningssamling 24 augusti 1995.36  

                                                             
34 Boverket (2007)., s. 32f 
35 Nacka kommuns hemsida den 30/4 - 2009 
36

 Ibid. 
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Älta mosse – och Strålsjöns naturreservat 

Naturreservatet ägs och förvaltas av Nacka kommun och naturreservatet är totalt cirka 52 ha med 

0,5 ha vatten. Bildandet av detta naturreservat började uppdagas 1987 och beslut fattades av 

kommunen 24 april 1995 samt kungjordes av Stockholms läns författningssamling den 24 augusti 

1995. Detta område är högst intressant då naturreservatet består av ett mossområde. I figur 3 går 

det att se vart området är men även hur bebyggelsen här byggts utmed mossen då det är dyrt och 

svårt att bygga på denna typ av mark. Så man skulle kunna säga att bebyggelsen har anpassats efter 

naturen och här har naturen inte fått kliva tillbaks.37 

Erstaviks gods 

Erstaviks fideikommiss38 innehar det mesta av markerna kring Älta, en del av godsets ägor är de stora 

grönområdena i östlig och nordöstlig riktning i figur 3. Ägorna innehas av Johan af Petersens och 

innefattar 2100 ha jordbruks-, skogs och fastighetsmark, utöver dessa tillkommer 300 ha som består 

av olika öar. Att detta gods blev ett fideikommiss berodde på ett efterlämnat testamente av Herman 

af Petersens 1765 som uttryckte sin vilja att skydda godset från avstyckning för kommande 

generationer. Sveriges regering beslutade sig för att avveckla alla fideikommiss men regeringen 

kan/kunde besluta om vissa undantag. Erstavik är just nu ett sådant undantag och beslutet togs 

1998, detta betyder att fideikommisset förblir under Johan af Petersens livstid. Vid hans bortgång ska 

ett nytt beslut fattas av regeringen, vilket kan ha stor påverkan på grönområdena i Älta. Anledningen 

till att fideikommisset kvarstod vid beslutet 1998 var på grund av Erstaviks kulturminnesvård och 

naturvård samt det allmänna intresset av att bevara området under en samlad förvaltning. 39 

Skillnaderna mellan naturreservat och nationalparker 

Idag finns det två sorters naturskydd: naturreservat och nationalparker. Båda typerna av naturskydd 

är rättsliga skydd enligt miljöbalken och är till för att värna om värdefull natur. Den största skillnaden 

mellan nationalparker och naturreservat är att nationalparker har ett kraftfullare och starkar skydd 

än reservaten. Nationalparker måste ligga på statligt ägd mark och regeringen står för 

beslutsfattandet med medhåll från riksdagen. Områdena ska även vara stora och orörda samt 

representera svenska landskapstyper. 

Naturreservat kan vara av varierande storlek och reservaten kan skydda olika typer av marker av 

olika anledningar så som friluftsområden, känsliga biotoper med mera. Bildandet av ett reservat ser 

                                                             
37

 Nacka kommuns hemsida den 30/4 - 2009. 
38

 Finns till för att skydda markerna från att styckas av så att markerna kan bevaras i generationer därav är det alltid endast en person som 

ärver marken(den äldste sonen). 
39

 Erstaviks hemsida den 10/5 - 2009 



16 

 

annorlunda ut än för nationalparker, här är det kommun och länsstyrelser som beslutar om 

bildandet.40 Gränserna för reservaten kan upphävas, dock krävs det starka skäl som måste prövas om 

gränserna ska flyttas eller upphävas. Dessa skäl kan tillexempel vara nya dragningar av motorvägar 

och liknande.41 

                                                             
40 Naturvårdsverket den 5/5 -2009 
41

 Höjer, e-post den 22/4 - 2009 
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3 Undersökning 

Ältas grönområdes förändring i takt med bebyggelsens utbredning. 

Ältas närhet till staden och grönområden är det som lockar folk till Älta, vilket tydligt marknadsförs i 

bostadsannonser hos olika mäklare. Om det nu är grönområdena som är en stor anledning till att 

människor väljer att bosätta sig inom i Älta, hur kommer det sig då att när expansionen sker i Älta så 

är sker det på bekostnad av naturen? Det finns som nämnt redan ett antal reservat som inte kan 

utnyttjas för exploatering men hur är det med den övriga naturen i området? De grönområden och 

den grönstrukturen som finns i Älta.  

Grönområdenas förändring 

Alla kartor utgår i från samma yta och är baserade på kartan från 1901. Att denna karta är vald som 

grunden i denna jämförelse beror på att den är äldst men även på grund av att den var den minst 

kartan till ytan. Det går därför inte att göra en jämförelse av grönområden mellan dessa tider om 

kartorna inte utgår i från samma area.  

Figur 4 illustrerar ytan av grönområdena och åkermarkerna år 1901 och hur stora områden är går att 

läsa i tabell 1. 

 
Figur 4. Grönområdena(nr 1-10) med åkermarken(nr 11-16) under 1901.  
 

Område Yta i km2 

1 0,002 

2 0,002 

3 0,003 

4 0,005 

5 0,001 

6 0,001 

7 0,002 

8 0,004 

9 0,085 

10 5,666 

11 0,005 

12 0,013 

13 0,001 

14 0,85 

15 0,046 

16 0,156 

Summa 6,842 
Tabell 1. Siffrorna är kopplade 

till figur 4. 
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Här syns det tydligt hur stora grönområdena var från början. Denna figur visar en tid då Älta hade 

några få gårdar med tillhörande åkermarker och alla dessa marker var privat ägda vilket nämns i 

bakgrundskapitlet. 1901 års karta som ligger i grunden till denna figur består av åkerarealer till 

ursprungsgårdarna vilket är de stora gula områden i figuren samt stora skogsområden. Åkerarealerna 

i figur 4 och tabell 1 har nummer 11 – 16 dessa områden kommer att i nästa figur ha blivit 

omvandlade till tomtmarker. Ältas grönområden under denna period var totalt cirka 6,84 km2 av 

dessa är det område 10 som är störst på 5,66 km2 (se tabell 1). I de kommande figurerna kommer 

detta område att bli mindre och uppdelat, redan i figur 5 är det stora grönområdet uppdelat i tre 

större områden nr 2, 9 och 10. Hela grönområdets yta har krympt från 6,84 till cirka 4,72 km2, detta 

är en uträkning av ytorna mellan tabell 1 och 2. Grönområdet har under 1901 – 1950 krympt med 

mera än 2 km2. 

Älta GårdÄlta GårdÄlta GårdÄlta GårdÄlta GårdÄlta GårdÄlta GårdÄlta GårdÄlta Gård

StensöStensöStensöStensöStensöStensöStensöStensöStensö

KolarängenKolarängenKolarängenKolarängenKolarängenKolarängenKolarängenKolarängenKolarängen

HedvigslundHedvigslundHedvigslundHedvigslundHedvigslundHedvigslundHedvigslundHedvigslundHedvigslund

StrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdet
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222222222

333333333

444444444

555555555

666666666

777777777

888888888

101010101010101010

111111111111111111

121212121212121212

  

 

Att områdena har krympt så drastiskt på 50 år beror på att gårdarna avvecklades och 

jordbruksverksamheten lades ner samt ombildandet av åkermark till tomter, vilket beskrivs senare i 

detta kapitel under rubriken bebyggelse. De före detta åkermarkerna har nu omvandlats till tomter 

med villor och blivit en form av grönstruktur så Älta är vid denna tid relativt grönt men med 

minskande stora sammanhängande och orörda marker. 

Tabell 2. Siffrorna är 

kopplade till figur 5. 

Område Yta km2 

1 0,023 

2 0,342 

3 0,062 

4 0,047 

5 0,060 

6 0,013 

7 0,036 

8 0,019 

9 3,071 

10 1,004 

11 0,018 

12 0,033 

Summa: 4,728 

Figur 5. Ältas grönområden 1950. 
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Vad har hänt sedan 1901, 1950 och fram till 2000-talet? De stora grönområdena har krympt ännu 

mera från att ha varit cirka 6,84 till 4,1 km2 (tabell 3). Det stora området från figur 4 som blev 

uppdelat i figur 5 har splitrats ytterligare i figur 6 och bildat fyra nya områden (nr 3, 11, 12 och 13). 

Det stora området har blivit nästan 3 km2 mindre från 1901 till 2000 men det minskade inte lika 

drastiskt mellan 1950 och 2000, dock reducerades grönstrukturen och blev mera koncentrerad.  

Figur 6 visar att Älta fortfarande har en hel del grönområden kvar, däremot planeras byggen på vissa 

av dessa. Områdena öster och nordöst om bebyggelsen tillhör till största del Erstaviks godset. Vilket 

gör att dessa områden blir svåra att bebygga så länge af Petersens inte säljer sin mark. De rosa 

färgade områdena är områden som av naturen är svåra att bygga på då den nedersta i figur 6 består 

av kärrmark medan det övre området är en hög bergvägg. Naturreservatet Ältamosse- och strålsjöns 

naturreservat är också ett område där bebyggelsen anpassats efter naturen. Detta område är en stor 

mosse som gör det svårare att bygga på området och är sedan 1995 skyddat som naturreservat. 

 

  

 

 

Område Yta km2 

1 0,020 

2 0,045 

3 0,191 

4 0,054 

5 0,047 

6 0,030 

7 0,013 

8 0,021 

9 0,056 

10 0,018 

11 0,810 

12 1,804 

13 0,991 

Summa: 4,1 

Tabell 3. Statistiken är kopplad 

till figur 6. 

Figur 6. Ältas grönområden på 2000-talet med röda ringar som symboliserar 

kommande byggprojekt. 

Sjöar

Kommungräns

Grönstruktur

Naturreservat

Sjö

Grönområde

Grönområde med kärr och berg

Norrpil

Naturreservat
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StrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdetStrålsjöområdet
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Det som väntar Älta i framtid är att stora delar av område 3, 11 och 12 kommer att försvinna och 

istället lämna plats för nybyggda bostäder. Dessa bostäder kommer att innefatta flerfamiljshus och 

enfamiljshus var på mycket av de sammanhängande och orörda grönområdena kommer att ge plats 

åt den nya bebyggelsen. 

Bebyggelseutvecklingen 

Början på Ältas expansion – villaområden (1935 -1960) 

Denna tidpunkt tar vid efter Wittes bortgång då Witte & Co blev uppköpta av AB Grundström och två 

år efter det lades jordbruksverksamheten ner, detta ledde till att Älta gick in i en ny tid. Den nya 

tiden ledde till en avstyckning av marken och en ökad tomtförsäljning.42 Älta inleder steget mot ett 

villasamhälle, där privata ägare ansvarade för marken antingen var och en för sig eller genom 

egnahemsföreningar. Först på 1950-talet hade Nacka kommun förvärvat restmarker efter Witte & Co 

vilket senare kommer att leda in i 

nästa era.43  

År 1936 upprättades den första 

byggnadsplanen över Älta 

gårdsområdet, vilket visas i figur 5.44 I 

byggnadsplanen ingick regler som 

dirigerade minimistorlekarna på 

tomterna liksom maxistorlekarna på 

bostäderna, liksom regleringar över 

avstånd till närliggande bostäder. Det 

är nu första gången grönstrukturen 

får en röst, genom fastställandet av 

krav på storlek och restriktioner som 

ska anges i planen. Problemen som 

uppstod i området var att 

markägarna inte kunde hindras från avstyckningar och försäljningar av tomterna trotts 

planläggningen. Lantmätaren i Älta hade nämligen små möjligheter att begränsa takten på 

försäljningarna, eftersom lagstiftaren inte hade fastställt vem som var ansvarig för 

plangenomförandet av fastighetsbildningen.  

                                                             
42 Ältaboken., s. 86ff 
43

 Ahlman (1986)., s.44 
44

 Byggnadsplan nr 22 

Figur 7. Älta och området som behandlar den första byggnadsplanen från 1936.  
Källa: karta komponerad i mapinfo. 
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På 1930-talet började problemen med vatten och avlopp att uppdagas men kostnaden ansågs 

alldeles för dyr för att kunna belastas markägarna det skulle dröja enda fram till 1970-talet innan 

ältaborna runt Älta gård fick sitt kommunala vatten och avloppssystem.45 Eftersom det inte fanns bra 

avloppssystem i området infördes ett nybyggnadsförbud 1942 vilket ledde till att expanderingen i 

området avstannade.46 I slutet av 1940 hade Älta styckats upp i mer än 1200 fastigheter, dock var de 

flesta obebodda eller bebyggda med enkla fritidshus.47  

Älta som en del av miljonprogrammet (1960-70) 

1960 gick Älta in i en ny period, en period som präglas av miljonprogrammet ett beslut som tagits av 

Sveriges regering. Programmet gick ut på att bygga en miljon nya bostäder för den växande 

befolkningen. Befolkningsökningen var ett faktum under 60-talet i och med den rådande ökningen 

blev bostadsbristen stor i Stockholm, ökningen var extra tydlig i Älta innan 1960 bodde det 1394 

personer och slutet av 60-talet hade 4340 personer flyttat hit. För ÄIta betydde det att Stensö 

byggdes tillsammans med radhusområdet vid Erstaviksvägen (i Älta gårdsregionen).48 

Radhusområdet stod färdigt 1968-69, dessa områden visas i figur 8. 49 För att lösa bostadsbristen 

köpte Nacka kommun upp många av tomterna för att ge plats för de nya områdena. I det nya 

området Stensö byggdes även daghem och skola liksom Älta centrum som invigdes 1968 och var det 

                                                             
45

 Ältaboken (2005)., s. 199ff 
46 Ahlman (1986)., s. 42 
47 Ibid., s. 41 
48

 Ältaboken (2005)., s. 173ff. Andersson (1998)., s. 183 
49

 Ältaboken (2005)., s. 191f 
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första inomhus centrumet i Stockholm. Med byggandet av stensöområdets höghus verkställdes den 

första stadsplanen för Älta, tillföljd av stadsplanen över Stensö kom fler stadsplaner med tillhörande 

delstadsplaner. Strax efter färdigställandet av Erstaviksvägens radhusområde byggdes de åtta 

sjuvåningspunkthusen längs med Stensövägen.50  

 

Radhusområden tar över (1970-80) 

Denna tid i Ältas expansion äger rum mellan 1970 och 1980-talet och illustreras i figur 7. Perioden 

präglas av radhusbyggen och startade längs med Ältavägen i Östra Stensö där alla gamla villor revs till 

förmån för byggandet av 101 radhus (AB Nils Nessen fick 15 miljoner för projektet).51 Efter dessa 

etablerades stora radhusområden mellan Nyvägen och Högmoravägen (det större området mellan 

Älta gård och strålsjöområdet i figur 9). Därefter kom två mindre radhusområden vid Lovisedalsvägen 

och Tallkottsvägen som i figur 9 är lokaliserade ovanför radhusområdet vid Nyvägen – 

Högmoravägen. Under detta årtionde började utbyggnaden av Kolarängen med ytterligare 

radhuskomplex mellan Ältavägen och Älta strandväg och bort mot Granvägen.52  

                                                             
50

 Ahlman (1986)., s. 49 
51

 Ältaboken (2005)., s. 202f 
52

 Ibid., s. 205ff 
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Sporadiska byggen och villornas återkomst (1980-2000) 

Det är under denna tid som Älta har sin största expansion, vilket präglas av en byggnadsperiod av 

olika typer av bostäder. Ältas kraftiga tillväxt illustreras i figur 10. Älta invaderas av nya villor samt 

ombyggnader av gamla, denna invasion beror på att Ältas ursprungliga befolkning börjar bli gamla. 

De äldre människor i området är de som besitter de största markandelarna, eftersom de blir äldre 

blir det svårare för dem ta hand om sina tomter vilket leder till avstyckningar av de stora tomterna 

och de mindre tomterna säljs och nya villor tornar upp.53 Denna förtätning sker till största del i 

Kolarängen och i Hedvigslund se figur 10. Utöver villorna som byggs är det en tid för olika typer av 

flerfamiljshus men några få höghusområden byggs också (dessa är lokaliserade i Stensö). Runt i kring 

Älta gård och i Kolarängen blommar nya radhus och parhus områden upp.54  

                                                             
53 Ältaboken (2005)., s.209ff 
54

 Ibid., s. 224 

Figur 10. 
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Den första delen av kapitel 3 kan sammanfattas så här: De grönområdena som finns i området har 

minskat med över 3 km2 från 1900 till 2000-talet. Utöver minskningen av orörda marker har 

dessutom har cirka 1,07 km2 av den gamla jordbruksmarken omvandlats till villatomter, dessa tomter 

och övriga byggen med parker samt innergårdar har blivit en del av grönstrukturen. Men vi kan även 

se att vissa delar av Ältas bebyggelse har fått anpassat sig efter naturens förutsättningar, vilket är 

fallet vid Ältamosse som nu mera är ett skyddat naturreservat. 

Naturreservaten är ett bra skydd för naturen liksom att låta fideikommisset 

Erstavik vara kvar, detta är aktiva skydd för att bibehålla mycket av den 

skogen som finns i området. Det stora frågetecknet här är om 

fideikommisset får vara kvar i framtiden och kan fortsätta att verka som ett 

skydd för naturen. När det gäller bebyggelsen i området kan vi se att den 

har genomgått olika perioder det vill säga perioder olika bebyggelsetyper 

(villor – miljonprogrammet – radhus – sporadiska byggen).  

Av bebyggelsen som tillkommit från 1900 och fram till 2000 har cirka 

1,9 km2 blivit ren bebyggelse genom förtätning och exploatering av 

grönområden (se tabell 4). I tabell 4 kan vi se att det är villa- samt den 

sporadiska bebyggelseperioden som utnyttjar de största ytorna och 

miljonprogramsperioden den minsta ytan. Tabell 5 visar boende 

fördelningen 2004 mellan de olika områdena. Vid en jämförelse av 

tabell 4 och 5 så går det att utläsa att det området som kräver den 

minsta ytan bebos av störst andel människor (138 personer/hektar) 

medan de övriga områdena som kräver större ytor bebos av en mindre andel människor (38 

personer/ hektar).55 Det som kommer hända i framtiden är att naturen ytterligare får ta ett kliv 

tillbaka, för där det finns gynnsam mark för etablering av nya bostäder kommer att exploateras av 

kommunen. Detta leder uppsatsen in i nästa del av kapitlet som behandlar frågorna varför väljer 

Nacka kommun denna typ av bostäder och vilka är aktörerna som gör dessa byggen möjliga? 

Valet av bostäder 

Bebyggelsen i Älta har och domineras av villor medans höghusområden är sällsynta förutom i Stensö. 

Älta präglas av villor i olika storlekar och flerfamiljshus som exempelvis radhus, parhus, 

parhuslägenheter (4 familjer) med flera. Varför denna bebyggelse om Stockholms befolkning ökar? 

                                                             
55 Stensö: 1819/13,2 (0,132 km2 = 13,2 hektar) = ca 138. Övriga områden. 6736/176,3 (1,763 km2 =176,3 
hektar) = ca 38. 

Tid Yta i km2 

Villa 0,488 

Miljon 0,132 

Radhus 0,238 

Sporadisk 1,037 

Summa: 1,895 

Tabell 4. Ytorna de olika 

bostadsformerna tagit upp 

under de olika perioderna. 

Område Antal boende 

Strålsjöområdet 1 555 

Hedvigslund 1 357 

Kolarängen 1 819 

Stensö 2 596 

Älta gård 2 005 

Totalt 9 332 
Tabell 5. Statistik över antal boende i de 

olika delarna 31/12 – 2004. 
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En möjlig teori är ekonomi. Det finns störst vinning för kommunen att få in personer som är 

höginkomsttagare. Nacka är inte heller känt som ett område med många höghus med tillhörande 

hyresrätter utan de höghusområden som finns är lokaliserade till specifika platser som i och omkring 

centrumbyggnader (Stensö, Ektorp, Finntorp, Forum Nacka) och i Fisksätra. Allmänt sett sp bor folk 

med lägre inkomst bor i hyresrätter och de med högre inkomst köper sig ett boende.  

Inom Nacka ligger den genomsnittliga inkomsten på 306 500 kr per år, detta kan jämföras med 

Södertälje som ligger på 220 900 eller Lidingö 353 900 (se tabell 5). Tabell 5 visar hur den 

beskattningsbara 

förvärvsinkomsten per 

person sett ut i fyra 

olika kommuner Nacka, 

Lidingö, Stockholm och 

Södertälje. Lidingö 

liksom Nacka kommun 

är två kommuner som 

domineras av 

enfamiljshus och 

flerfamiljshus och inte 

många 

höghusområden. Till skillnad från exempelvis Stockholm stad som domineras av innerstaden och 

närförorterna vilka många är domineras av höghusområden. Nacka och Lidingö ligger även på ganska 

nära avstånd till huvudstaden, vilket är skillnaden mot Södertälje. Att vara nära huvudstaden är en 

fördel rent ekonomisk då det är nära till flera arbeten och att ha ett arbete är vägen till en god 

ekonomi. I tabellen kan vi också se att alla kommuner ökat med åren från att legat på ungefär samma 

nivå, men att Lidingö och Nacka börjat öka avståndet till de andra allt eftersom åren gått.  

En annan tänkbar teori är att i boken Stockholm’s annual rings berättar de hur Stockholm stad har 

byggt i etapper. Där de visar hur Stockholm valt att fokusera sina bostadsbyggen kring höghus och 

låghus i staden och utanför i närförorterna. Med tanke på att Älta och Nacka ligger kant i kant med 

Stockholm stad så har de valt att nischa sig mer åt enfamiljshus och flerfamiljshus för att kunna 

erbjuda något annat och på så vis attrahera en annan del av befolkningen. 

Tabell 6. Statistiken från Statistiska centralbyrån (19/5 – 2009). 
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Aktörer i Älta 

Från början var det Frans Witte och andra markägare som hade ett intresse av markerna i området 

tillsammans med af Petersens som äger Erstaviks stora marker. Efter Wittes död tog ett bolag över 

vid namn Grundström AB, det var dessa tillsammans med markägare som hade makten över området 

och ansvarade för avstyckningen. Nacka kommun försökte säga sitt genom byggnadsplaner och 

någon form av planering så gick det inte att hindra markägarna från att stycke upp marken efter eget 

behag.  

På 1960-talet har Nacka kommun däremot tagit över en del av markerna liksom förhandlat om 

markerna vid Stensö med Stockholm stad. Förhandlingarna med Stockholmstad ledde till en flytt av 

kommungränsen vilket går att se i figur 10. Att detta gjordes berodde på den tilltänkta 

tunnelbanestationen som skulle placeras i Stensö som en förlängning av Skarpnäckslinjen och vidare 

till Tyresö men dessa planer lades ner, dock utan tunnelbana kvarstod den nya kommungränsen. Att 

intresset för utbyggnad i Älta fanns var på grund av alla sommargäster som aktivt besökte området. I 

takt med att befolkningen ökade i samband med miljonprogrammet började kommunen och andra 

intressenter se möjligheterna i Älta, eftersom det varit mest privatägdmark i området var det mest 

privata aktörer som verkade. 56 De olika områdena med radhus, parhus och så vidare som finns 

tillhörde vid etableringen Nacka kommun, varpå de flest idag är friköpta tomträtter. Nacka kommun 

äger idag parkmarker och vägar i området och som sagt vissa tomter. Ägorna förövrigt är uppdelade 

på privataktörer var av den största är af Petersens och efter dem kommer olika 

bostadsrättsföreningar och tomtägare. 57 

Aktörer i de nya byggprojekten 

I de nya projekten för Älta kommer det visa sig att det är olika byggföretag som kommer verka inom 

området liksom många olika markägare, de planerade områdena syns i figur 6. 

Där området vid Södra Hedvigslund ägs av Nacka kommun, Stockholm stad och en del av tomterna 

har varit privatägda fram tills nu.58 I detta område byggs det 47 villor i anslutning till den befintliga 

villabebyggelsen på Ältaberg och 380 lägenheter som ska forma en trädgårdsstad, den som ansvarar 

för bygget är Småa fastigheter.  

                                                             
56 Alminge. personlig kontakt (30/4 – 2009) 
57 Ibid. 
58

 Nacka kommuns detaljplan 421 (21/5 – 2009) 
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De största markägarna i byggprojektet i anslutning till Stensö är Nacka kommun samt JM AB och 

utöver dessa två, en bostadsrättsförening och sju tomtägare. Inom detta område planeras det att 

byggas 160-200 lägenheter samt 13 småhus med tillhörande tomter.59  

Det tredje området kallas Ältadalen, här planeras det för ytterligare bostäder samt bebyggelse för 

mindre affärsverksamheter som blomsterbutiker, det är dock inte fastställt antalet fastigheter. 

Denna bebyggelse har tanken att den ska kunna finansiera den nya trafikplatsen som är planerad till 

Skrubba - Lindalen. Detta område ägs till största del av Nacka kommun men även av Nacka 

församling. De som ska utföra uppdraget är NCC.60 

För att sammanfatta den sista delen i detta kapitel: Jag försöker visa varför en kommun som Nacka 

väljer att bygga en viss typ bostäder framför en annan samt vilka aktörerna är. Den mest troliga 

anledningen till den valda bostadsformen är den ekonomiska teorin. Nacka är en kommun med en 

högmedel förvärvsinkomst och är inte ett område allmänheten förknippar med hyresrätter. Eftersom 

Nacka riktar sig mot en viss grupp av befolkningen bygger de efter vad denna grupp efterfrågar, vilket 

är enfamiljshus och bostadsrätter. Det blir då denna typ av bebyggelse som kräver stora arealer och 

vad vi kunnat utläsa av kartorna finns det stora obyggda ytor i Älta. Den andra teorin om hur allt 

startade är trolig därför att det är ett sätt för kommunen att kunna locka till sig folk från en annan 

kommun genom att erbjuda det marknaden efterlyser, vilket är bostadsrätter och villor.  

Aktörerna i Älta har genom tiderna varit en fråga om privata aktörer i af Petersens och andra 

markägare. Nacka kommun har kunnat köpa upp marker och har på så vis kunnat kontrollera en del 

av bebyggelsen nu mera så äger de mest parkerna och vägarna i området utöver några få tomter. Vid 

de planerade byggena så äger Nacka en del av markerna men det mesta är samarbeten med andra 

aktörer som byggbolagen och tomtägare. I nästa kapitel analyseras undersökningen med hjälp av 

teorin. 

                                                             
59 Nacka kommundetaljplan 419 (21/5 – 2009) 
60

 Nacka kommun planbeskrivning (21/5 – 2009) 
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4 Slutledning 

Analys 

Det bästa sättet att starta denna analys är att behandla Ingmar Johanssons rapport om 

förortsbildningar genom att Älta i stort sett är ett skolboksexempel på hur en förort bildas. Från 

början flyttade folk ut hit för att bygga bostäder när staden blev för trångbodd och det forna 

gårdssamhället byttes ut mot avstyckade tomter med tillhörande små hus, varpå det dröjde ända 

fram tills 1970-talet innan Älta fick de sanitära möjligheterna som kommunalt vatten och avlopp. När 

Ältas expansion tar fart beror detta på att den ursprungliga befolkningen har blivit gammal och nya 

människor kommer in i området och tar över. När Älta börjar bygga ut krävs det ytor och de stora 

grönområdena i området försvinner en efter en och vid lugnare perioder har de förtätat inom 

bebyggelsens gränser. Trots att denna teori behandlar uppkomsten så beror utbyggnaderna på 

aktörerna. Så den centrala frågan i denna uppsats har med hjälp av teorierna visat sig var aktörerna, 

eftersom de har störst inverkan på hur markanvändningen ser ut. Teorierna menar att aktörerna är 

viktiga det vill säga de aktörer som äger marken. Dessa aktörer har grönområdena i sin hand och har 

mest påverkan på exploateringen av den. 

Alla teorier som beaktar bebyggelsestrukturen förespråkar att kommunägd mark är det bästa, för att 

om kommunen äger marken kan de genom planering rädda grönområden och grönstruktur. Denna 

aspekt ter sig på olika sätt då Sandström och Boverket menar att kommunerna skulle kunna 

planlägga för att behålla naturen genom att ge naturen en form av detaljplan som Sandström kallar 

program och inte enbart planera för bebyggelsen. Floderus menar att kommunägd mark är bra för 

att kommunerna ser till regionens bästa och på så vis har naturen en chans att få vara med i 

planeringsprocessen.  

I Älta har det inte funnits speciellt mycket kommunägd mark, kommunen har genom åren köpt upp 

lite marker på spridda ställen och idag äger de vägar, parker samt enstaka tomtområden. Detta enligt 

teorierna är inte bra för grönområden, dock har det visat sig att ägandet i Älta har varit väldigt 

avgörande för bevarandet av naturen. Naturen i Älta har haft en röst, det genom fideikommisset 

Erstavik som är grunden till att Älta har kvar stora grönområden i nära anslutning till bebyggelsen. 

Hade det varit så att detta område inte varit skyddat genom denna lagstiftning så kunde allt ha sett 

annorlunda ut om af Petersens hade haft möjligheten att stycka och sälja av marken. Det är däremot 

inget som säger att det hade varit annorlunda men risken hade varit större och det hade säkert skett 

i ett tidigare skede.  
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Utöver den stora aktören Erstaviks godset så har naturen sagt sitt om vart människorna kan bygga, 

genom olika terränger där samhället stället blivit tvungen att anpassa sig efter naturen. Det är fallet 

vid naturreservatet Ältamosse och Strålsjön som inte blivit bebyggt och som vi kan se på kartorna i 

uppsatsen så har samhället formats efter mossen (en mosse inte är idealisk att bebygga). Men i 

kanten av mossen naggades det mycket, vilket ledde till att Nacka kommun gick in och skapade 

reservatet. Sandström menar dock att reservat och olika skydd inte är tillräckliga för att ge ett sådant 

skydd som naturen förtjänar. De olika skydden kräver inte att det måste finnas närliggande områden 

vilket han tycker är en förutsättning för att möjliggöra vissa arters överlevnad. Han säger däremot 

inte att det måste vara ett jätte stort sammanhängande område utan om det inte är möjligt bör det 

finnas större och mindre områden i nära kontakt med varandra så att arter kan flytta sig mellan 

dessa. Både Sandström och Boverket poängterar hur viktigt det är med att ha grönområden i nära 

anslutning till bostäderna, eftersom att närheten till naturen hjälper människor att känna ett lugn 

och det ger en chans till bra rekreationsmöjligheter. Om en kommun nu väljer att bygga och bygga 

måste det ske på någon form av mark det vill säga det blir på bekostnad av naturen, hur blir det då 

med den bostadsnära naturen som är så viktig för människorna? Det kommer att bli längre till den 

och enligt undersökningar gjorda av boverket blir besöken till naturen mindre frekventa om 

människorna har längre än 1 kilometer till den eller om det krävs andra färdmedel än 

apostlahästarna för att ta sig dit. 

Hur kommer det säg att denna typ av bebyggelse väljs? Det kan bero på att kommunen vill behålla 

illusionen av att Älta är naturnära, vilket det är jämfört med andra områden som ligger lika nära 

Stockholm. En annan anledning är att dessa lägre byggnader som kräver större arealer ger öppnar 

ytor vilket främjar en rik grönstruktur. Dessutom har det visat sig att rent kvantitativt att ett höghus 

område som Stensö har fler boende än de övriga områdena Älta. Eftersom det är i Nacka kommun 

det byggs på detta sätt går det inte att utesluta de ekonomiska skälen för bebyggelsen. När en 

kommun väljer att bygga dessa typer av bostäder vill kommunen locka till sig en viss typ av 

människor som enligt Brydsten är runt 30 och har bestämt sig för att det är dags att stadga sig och få 

en stabilare tillvaro. Det människor i 30 årsåldern efterfrågar just villor och bostadsrätter. I Sverige är 

det en viktig status symbol att ha möjlighet att äga sin bostad, det är ett bevis på att en person har 

lyckats i livet. Uti från Brydstens avhandling och dess antaganden tyder valet av bostad på att 

bostadstyperna väljs för att en person eller förmodligen en familj har bestämt sig för att etablera sig 

på ett ställe för en längre tid. Genom att rikta sig mot denna person som befinner sig i det skedet och 

har en stadig inkomst så är sannolikheten stor att personen väljer en villa eller en bostadsrätt.  
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Det är dessutom genom byggandet av villor och bostadsrätter som kommunen och byggföretagen 

tjänar pengar. De som bygger tjänar pengar, de som har marken tjänar pengar och Nacka kommun 

höjer inkomstnivån vilket gynnar hela kommunen. Dessutom har Nacka kommun nischat sig som en 

kommun med en hög andel köpbara fastigheter vilket riktar sig mot en person eller familj med en 

högre inkomst. Oftast vill personer som tjänar bra äga sin bostad eftersom det ger personen status 

men också en känsla av trygghet.  

Även om det funnits många privata aktörer i Älta så är Älta fortfarande väldigt grönt. Detta beror på 

att de kvantitativa grönmarkerna hela tiden blivit mindre men mycket av grönområdena har istället 

blivit omvandlade till grönstruktur, vilket är den bidragande anledning till att Älta fortfarande kan ses 

som grönt. Genom att grönområden blir grönstruktur så är Älta kvalitativt väldigt grönt, genom 

villorna med sina trädgårdar, radhusområdena med sina tomter samt parkområden och 

flerfamiljshusen med sina parker med mera. I planeringen väljer de ofta att bibehålla någon 

bergsknalle med lite träd eller någon liten skogsdunge och där av skapas det också en illusion av att 

grönområden är större än vad de faktiskt är. Älta har en utsträckt grönstruktur så är det dock ett 

faktum att grönområden (de kvantitativa markerna) har blivit mindre vilket vi kunnat se genom 

kartanalyserna gjorde med hjälp av GIS. Det har också visat sig att de kommer att bli ännu mindre om 

något år då tre större grönområden får lämna plats för samhällets utbredning. Då dessa nya områden 

kommer att torna upp så visar det sig att planerna också lämnar plats för små områden med berg och 

skog, dessa bildar små ”skogsöar” i bebyggelsen. Samhället fokuserar på en ökande grönstruktur men 

en minskning av sammanhängande grönområden.  

Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att göra en studie som visar på hur naturområden i Älta förändrats 

kvantitativt och kvalitativt i takt med att bostadsbyggandet i området ökar. För att uppnå detta syfte 

ställdes tre frågor: 

 Hur har Ältas grönområde förändrats i omfång och kvalitet i takt med bebyggelsens 

utbredning? 

 Vilken är orsaken eller orsakerna till att det har byggts olika bostadstyper? 

 Vilka har varit och är aktörerna i samband med byggandet av de olika bostadstyperna? 

Den första frågan besvarades genom användningen av GIS för att kunna mäta hur mycket områdena 

hade minskat men även i vilken takt de minskat. Efter gårdssamhället skedde många avstyckningar av 
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markarelarna detta gjordes först och främst på den gamla jordbruksmarken. Resultatet blev att på 

1950-talet så minskade grönområdena genom att det byggdes villor på stora tomter och på grund av 

det omvandlades markerna som ledde till en ökande grönstruktur. Så jag skulle kunna föreställa sig 

att Älta upplevdes väldigt grönt med dessa stora tomter med mindre villor och grusvägar i jämförelse 

med idag. När vi kommer in på 2000-talet har massor hänt många stora tomter med mindre villor har 

försvunnit och lämnat plats för mindre tomter med större villor. Många av tomterna har blivit 

omgjorda till flerfamiljshus och radhus vilket gör att en större andel människor kan flytta in men det 

kräver fortfarande större arealer än vid höghusbyggen. Vi kunde även se i tabell 4 att det är 

höghusområdena som kräver minst ytor och förmodligen hyser ett större antal människor. Efter 

1950-talet hade dessutom samhället börjat ta mark av de större grönområden vilket har resulterat i 

att naturen har fått lämna i från sig mer än 2 km2 av sin ursprungliga yta.  

Vad som byggs beror på olika faktorer, där den största faktorn är ekonomin. Nacka vill ha en 

kommun med höginkomsttagare som äger sina bostäder och vill profilera sig som en kommun med 

friköpta fastigheter. Kommunen vill förmodligen med denna typ av bebyggelse skapa en känsla av att 

naturen finns runt knuten. Jag tror att genom att välja en- och flerfamiljshus och inte höghus 

bestående av betong gör att bebyggelsen hålls lägre vilket öppnar upp för en öppnare planlösning. 

Med det menar jag att om byggnaderna är låga så öppnar det upp mot ”taket” medans höghus kan 

kännas instängt. I Älta så försöker kommunen på något sätt fortfarande bevara det grönområdena 

men i en annan form det vill säga genom skapandet av grönstruktur. Att använda sig av 

grönstrukturen ger en illusion av att de stora grönområdena är kvar men begränsad med 

restriktioner. Om efterfrågan på villor och bostadsrätter skulle öka så skulle nog kommunen tänka 

om vad gäller bevarandet av grönstrukturen om de inte kan expandera i utkanten av den rådande 

bebyggelsen. Mycket av den omgivande skogen är utomräckhåll som det ser ut för tillfället, men 

ingen kan svara för hur det kommer se ut farmtiden. Jag kan hålla med boverket och Sandström när 

de vill få med naturen i planeringen att de vill ha planer för dessa områden och inte enbart för 

bebyggelsen, genom att skapa bindande planer skulle kommunerna kunna skydda markerna och 

bevara dem för kommande generationer. I Älta kan det dock bli svårt med tanke på att kommunen 

inte äger någon egentlig mark så ligger naturens framtid i händerna på markägarna, vilket boverket, 

Sandström och Floderus är emot. 

Genom olika aktör som Erstavik, naturen själv och skydd som naturreservat har naturen fortfarande 

stora arealer kvar i jämförelse med andra områden inom Stockholms stad. Men framtiden är alltid 

oviss och många olika beslut kommer att fattas ett av de viktigaste är om fideikommisset Erstavik får 

vara kvar med sina 2100 hektar skog och jordbruksmarker. Utöver dessa ”naturaktörer” finns det 
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andra som är med i spelet de många olika markägarna, kommunen, byggföretag och Erstavik. Vad vi 

kunnat se är att mycket av grönstrukturen kommer att finnas kvar och att kommunen planlägger på 

ett sådant sätt att grönstrukturen ska verka vara sammanhängande, dock har de olika aktörerna sina 

vinstintressen som alltid påverkar vad som byggs och till viss del hur det byggs.  

Det vi vet om framtiden är att naturen får stå tillbaka men med hjälp av olika förordningar och 

naturförutsättningar så kommer kanske vissa av områdena få förbli orörda.  

Avslutning 

Den diskussion som ständigt förs idag om miljöproblem skulle kunna gälla hur vi ska kunna bevara 

den bostadsnära naturen som en så länge finns kvar. Dagens kommuner verkar inte lägga tillräckligt 

stor vikt på hur naturen ska kunna bevaras utan resonerar lite som så att varje kommun får ta ansvar 

för sig själv, när de borde främja alla parter genom mer kommunikation och samarbete. Älta är bara 

ett exempel på hur en kommun bygger och där med minskar på stora grönområden som finns idag 

och jag kan tänka mig att det sett ut på liknande sätt från början på många andra ställen runtom i 

Stockholmsregionen. Kanske är nästa steg i alla kommuners planering att skapa en hållbar plan för 

grönområden precis som Sandström och Boverket har föreslagit. Älta med dess grönområden och 

grönstruktur kommer att fortsätta att förändras och om ett antal år skulle någon annan kunna 

fortsätta denna studie för att kartlägga den nya bebyggelsen, vem vet kanske till och med väga in 

manliga och kvinnliga roller i det hela för att få en annan vinkel på en liknande uppsats.  
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