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Detta är resultatet av ett examensarbete, 20
poäng, i programmet för fysisk planering, BTH,
Karlskrona.
Då jag är uppväxt i Södertälje och sett hur
denna stad mer eller mindre stått still i tiden vad
gäller utvecklingen av Centrum ville jag i mitt
examensarbete göra något för min stad.
Detta arbete började med litteraturstudier i
form av läsning av historieböcker om Södertälje
samt studerande av gamla kartor och
inventering av Centrum. Efter att ha lagt ner
några veckor på inventering med mera började
jag med att läsa om den analysmetod jag tänkt
använda mig av, det vill säga Realistisk Byanalyse
av Otto Ellefsen och Dag Tvilde.
Ortsanalys är en arbetsmetod som utvecklats i
Norge på 1990-talet. Där har den använts i cirka
150 större som mindre orter. En ortsanalys
innebär en systematisering av kunskap för att
förstå en orts historia, dess aktuella situation
och förutsättningar samt framförallt dess
utvecklingsmöjligheter. Den beskriver ortens
form som ett resultat av en historisk process där
både övergripande samhällsutveckling och lokala
initiativ och drivkrafter har medverkat till ortens
utveckling. Syftet med analysen är att beskriva
och förstå ortens struktur och funktion, dess
historia och utvecklingsmöjligheter. Beskriva
positiva och negativa sidor och med en
sammanfattning visa hur orten kan utvecklas.
(Ortsanalys för Knislinge, 1997)

Södertälje kommun håller i dagarna på med ett
projekt med namnet Rådslag Centrum där man
sammanfattar och blir inspirerad av
medborgarnas idéer och kommentarer. Jag
hoppas på att mitt arbete kan inspirera
kommunen i deras arbete.

Jag vill tacka min handledare Gösta Blücher för
all vägledning som han gett mig. Jag vill även
tacka Södertälje Samhällsbyggnadskontor för all
hjälp med material.

Södertälje mars 2004

Christina Svartsjö

Förord Södertälje i Sverige

Södertälje, kommun, församling och tätort i
Stockholms län; 526 km2, 80 049 inv. (2004). Södertälje
stad ligger 36 km sydväst om Stockholm vid Södertälje
kanal och har hamnar vid både Mälaren och Saltsjön.
Källa: Bra böckers Lexicon
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Sammanfattning

Min första tanke när jag skulle börja arbeta med
Södertälje var att �renovera� staden. Centrum
har inte gjorts något med sedan citysaneringen
på 1960-talet, vilket man kan se när man vistas
här. Jag kom fram till några åtgärder som bör
göras för att lyfta fram och göra Södertälje
Centrum mer attraktiv att vistas i.

Detta examensarbete är indelat i tre delar. Första
delen tar upp allmän information och fakta om
Södertälje, som till exempel att staden ligger 36
kilometer sydväst om Stockholm och att man i
kommunen kan hitta olika landskapskaraktärer,
allt från tät barrskog till skärgård. I denna del
kan man även hitta stadens historia, som bland
annat byggandet av kanalen, inrättandet av
kallvattenkurinrättningen samt
järnvägsdragningen till staden.

I den andra delen hittar man den analys som jag
gjort till arbetet. Jag använder mig av realistisk
ortsanalys, eller rättare sagt, jag har använt mig
av ortsanalysen som en bas till min analys. Jag
valde att använda mig av fem rubriker istället för
fyra som man har i realistisk ortsanalys. De fem
rubrikerna är; Centrums historia, här visas
byggnadernas byggår och hur några av husen
ser ut idag. Centrums överordnade struktur, under
denna rubrik visas fyra av Centrums
övergripande strukturer, det vill säga vattnet,
grönskan, bebyggelsen och de viktiga axlarna.
Centrums bebyggelsestruktur, beskriver vad
byggnaderna har för användningsområde samt
hur vissa områden används. Centrums
kommunikationsstruktur, kan man se de olika
gatornas funktioner och platser som upplevs
som trafikfarliga för fotgängare. Sist men inte
minst kommer kapitlet livet i Centrum, där man
kan se hur människor rör sig och läsa om olika
aktiviteter och evenemang i Centrum.
Denna del avslutas med en slutsats som står
som bakgrund för den tredje delen av arbetet,
nämligen förslagsdelen.

I den tredje delen av arbetet presenterar jag
förslag på åtgärder som bör göras för att få ett
attraktivare Centrum. Dessa åtgärder finns
under rubrikerna Kopplingen Centralstationen -
Maren/gågatan, där jag visar förslag på hur man

kan dra gångstråket genom Stadsparken för att
få en trevlig upplevelse ner till Maren. Gågatan,
behöver få en bättre siktlinje så man har en
möjlighet att känna och se vattnet. Marenplan,
behöver få en ny användning då den idag inte
utnyttjas av så många av stadens invånare.
Nygatan, har jag smalnat ner för att sänka
hastigheten men även för att minska biltrafiken
på denna gata. Köpmangatan och Bostäder i
Centrum, har placerats på samma sida eftersom
jag visar förslag på ny bebyggelse längs Västra
kanalgatan och då öppnar upp Köpmangatan
för allmän trafik. Parkerna, rekommenderar jag
att en upprustning med hjälp av växter, som tål
kyla, och färger i form av statyer eller liknande
placeras i parkerna. Sist tar jag upp
parkeringsbehoven, där jag redovisar en enkel
lösning på hur man informerar bilister om antal
lediga platser samt redovisar hur jag löser
parkeringsförlusten som blir efter att den nya
bebyggelsen uppkommer.



                                 4

Innehållsförteckning

Förord.....................................................
Södertälje i Sverige................................
Sammanfattning.....................................
Innehållsförteckning...............................
Inledning.................................................
Bakgrund...........................................................
Frågeställningar................................................
Syfte.................................................................
Metod och angreppssätt....................................
Avgränsning......................................................
Södertäljes geografi................................
Södertäljes landskap och natur..............
Södertäljes historia.................................
Större händelser i Södertäljes historia................
Kanalen.............................................................
Badinrättningen.................................................
Järnvägen.........................................................
1800-talets utveckling........................................
Kanalens utbyggnad..........................................
Bostadsfrågan under 1900-talet.........................
Nya bostadsområden i stadens utkant................

Ortsanalysen...........................................
Varför denna analysmetod?....................
Centrums historia...................................
Byggnadernas byggår.........................................
-1800................................................................
1800-1850.........................................................
1850-1900.........................................................
1900-1930.........................................................
1930-1960.........................................................
1960-1980.........................................................
1980-................................................................
Slutsatser..........................................................
Centrums överordnade struktur..............
Slutsatser..........................................................
Centrums bebyggelsestruktur................
Funktioner.........................................................
Slutsatser..........................................................
Centrums kommunikationsstruktur.........
Gatorna i Centrum.............................................
Kollektivtrafik....................................................
Gående och cyklister..........................................
Parkering..........................................................
Slutsatser...........................................................
Livet i Centrum.......................................
Aktiviteter...........................................................
Evenemang.......................................................
Rekreation.........................................................
Utmärkelser.......................................................
Slutsatser..........................................................

2
2
3
4
5
5
6
6
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16

47
47
48
48
48
48
49
49
49

Slutsats..................................................
Kopplingen Centralstationen-Maren/gågatan.....
gågatan............................................................
Marenplan........................................................
Nygatan............................................................
Köpmangatan...................................................
Bostäder i Centrum...........................................
Parkerna..........................................................
Parkeringsbehoven...........................................

Förslag...................................................
Kopplingen Centralstationen-Maren/gågatan......
gågatan..............................................................
Marenplan.........................................................
Nygatan............................................................
Köpmangatan & Bostäder i Centrum.................
Parkerna...........................................................
Parkeringsbehoven...........................................

Källförteckning.......................................

50
51
53
55
57
58
59
59

60

21
21
22
23
24
24
24
25
26
26
27
28
29
32
33
36
38
39
40
41
41
41
42
43
44
45
45
46
46



Inledning

Bakgrund
I en stad är vatten en kvalitet och trots att
Södertälje är en sjöstad kommer inte kvalitén till
sin rätt. Den visuella kopplingen saknas mellan
Centrum och vattnet. Staden har en gång varit
en populär badkurort för Stockholms
societetsfolk vilket idag inte syns.

En annan viktig del i Centrum är stråken och
kopplingen mellan olika målpunkter. Det är
viktigt att de är tydliga och samtidigt ger en
upplevelse. Som till exempel kopplingen mellan
Centralstationen och gågatan. Då stråket är vagt
leder det till att många nya besökare har svårt att
hitta till de mer centrala delarna av staden där
den mesta av servicen finns.

Södertälje Centrum är planerat utefter ett rutnät
och bebyggelsen är någorlunda homogen i
kvarteren men skiljer sig mellan varandra med
olika byggnadsstilar.
Ett torg ligger i nära anslutning till kyrkan vilket
ger ett större rum i den annars ganska täta
staden.
Då kanalen delar staden i två delar kan
biltrafiken bli hindrad vissa tider på dygnet,
speciellt vid broöppning. När Mälarbron eller
Slussbron har broöppning kan det bli långa köer
vilket bidrar till att många trafikanter istället
väljer att ta en annan väg, genom Centrum.

Konflikten mellan gående och kollektivtrafiken
samt andra bilister är störst på Järnagatan och
Nygatan. Många promenerar längs med och
korsar dessa gator när de är nere i stadskärnan.

5



Frågeställningar
Kan man koppla samman vattnet med
Centrum/andra områden?
Kan man göra något åt stråken mellan de olika
målpunkterna?
Finns det möjligheter att tillföra fler byggnader i
de centrala delarna?
Går det att förtydliga stråket mellan Stortorget
och Centralstationen?
Kan biltrafiken minskas i centrum?

Syfte
Syftet med detta arbete är att göra Södertälje
Centrum mer attraktivt utifrån de
förutsättningar som finns samt att ge förslag på
hur Centrum kan göras mer sammanhållet för
både besökare och trafikanter.

Metod och angreppssätt
Den analysmetod som jag valt att använda mig
av är Realistisk Ortsanalyse av Ellefsen och
Tvilde. Dock har jag ändrat på upplägget för att
metoden ska passa mitt arbetsområde.

Avgränsning
Jag har valt att avgränsa mitt område utifrån de
barriärer som finns samt det jag anser är
Centrum. Därmed har jag valt kanalen som den
östra gränsen, Nygatan som den västra och
Turingegatan som den norra. Den södra
gränsen har jag valt att dra där bebyggelsen
slutar.

Flygfoto över stadens centrala delar
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Södertälje stad ligger där Östersjön och Mälaren
möts och grundades på slutet av 1300-talet.
Södertälje kommun är näst efter Norrtälje den
till ytan största kommunen inom Stockholms
län, arealen omfattar en yta av 89 112 hektar.

Södertälje kommun är uppdelad i fem
delområden, Södertälje, Järna, Hölö-Mörkö,
Vårdinge, och Enhörna. Tillsammans är de
Sveriges 20: e största kommun (år 2003).
Södertälje ligger ca tre mil sydväst om
Stockholm, en s.k. kranskommun till
huvudstaden och har ca 80 000 invånare och
majoriteten, det vill säga 64 000, bor i tätorten.
Av Södertäljes alla invånare har ca 43 %
invandrarbakgrund.
De största arbetsgivarna är multinationella
företagen AstraZeneca och Scania samt
Kommunen. 71 % av de förvärvsarbetare som
bor i Södertälje jobbar även här.

Södertäljes geografi

I Södertälje möts E20 och E4 vilket gör att
kommunikationerna till staden är bra. Ifrån
Södertälje Syd går fjärrtågen som tar en till
andra delar av Sverige. Från Södertälje tar det ca
45 minuter med pendeltåg till Stockholm.
Kanalen utgör en knutpunkt för båttrafiken till
Mälaren.

Man kan säga att Södertälje tätorts bebyggelse
domineras av flerbostadshus men det finns även
renodlade småhusområden i kommunen.

Södertälje har en hård konkurrens av andra
orter i södra delarna av Stockholm. Om man ser
på den kommersiella servicen så är till exempel
Skärholmen med Kungens kurva, IKEA och
HeronCity en hård konkurrent, medan Trosa
med sin småstadsidyll nere vid ån, en annan.  I
Södertälje kan man kombinera dessa två delar,
den kommersiella servicen och den idylliska
småstadskänslan med vattnet och den äldre
bebyggelsen.

Kommunkarta
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I Södertälje kommun finns det Sörmländska
jordbrukslandskapet, herrgårdarna och torpen.
Här finns nerlagda kalkstensbrott, gruvor och
tegelbruk, många små sjöar samt Mälaren och
Saltsjön som ger ett stort utbud av
vattenområden. Det kulturpräglade
odlingslandskapet kring Tullgarn, Mörkö och
Ledarön är tillsammans med utanförliggande
skärgård �av riksintresse för naturvården� enligt
naturvårdsverket.

Södertäljes landskap och natur

Källa:
www.sodertalje.se
Kulturutredningen, Södertälje kommun 1997
Naturen i Södertälje kommun, en översiktlig beskrivning. Stadsarkitektkontoret jan 1981
Sörmlandsguiden

Berggrunden består huvudsakligen av gnejser
med ett större eller mindre inslag av graniter
och granitoida bergarter. Dessa bergarter
betecknas som fattiga eller sura i geologiska
sammanhang och områden med sådan
berggrund är mycket känsliga för försurning.
Stråk av diabaser, leptiter eller urkalksten
förekommer på flera ställen och ger en ofta
rikare eller mera säregen flora.
De lösa jordlagren utgörs till största delen av
finkorniga sediment och morän. Ytterligare två
jordartstyper förekommer i ganska stor
utsträckning, torv och gyttja.

Utmärkande för landskapskaraktären i östra
delarna av Svealand är den sprickdalsterräng
som ger landskapet ett utseende med långa
smala åkrar, flikiga sjöar och sjösystem och tvära
bergsbranter som avgränsar landskapsrummet.
Södertälje kanal är en av de långsträckta
dalgångar som finns i kommunen.

Större isälvsavlagringar i form av åsar, oftast i
nord-sydlig riktning, förekommer också inom
kommunen. En av dessa är Södertäljeåsen som
går genom Södertälje stad där Kusens backe
ligger.

Växtlivet är rikt och varierat. Lövdungar och
hargar med bland annat ek, lind och ask
omväxlar med barrskogar; örtrika granskogar
förekommer sällsynt. Lövskogarna har ofta en
rik undervegetation med bland annat lungört,
nunneört och sioopr.

Djurlivet är ganska varierat, beroende på att
många naturtyper finns inom landskapet.

Tälje betyder �de som bor vid skåran�
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Sörmlands landskapsblomma är den vita näckrosen. Ur
Sörmlandsguiden.

Tullgarns slott ligger mellan Södertälje och Trosa. Bilden
är hämtad ur �Södertälje 2003-2004�, Träffpunkt Tälje.



De första människorna kom till trakten omkring
4 000 år f.Kr. under den så kallade äldre
stenåldern. Under denna tid var befolkningen
jägare och bytte ofta boplatser.

Man beräknar att bondekulturen nådde
Södertäljetrakten omkring 3 000 år f.Kr.
Människorna blev mer bofasta när de började
odla säd och hålla husdjur.

Under bronsåldern (1500-400 f. Kr) fanns ett
brett sund mellan Saltsjön och Mälaren, där
Södertälje ligger idag, men till följd av
landhöjningen smalnade sundet och en
åssträckning i nordsydlig riktning bildades i dess
mitt. På vardera sidan om åssträckningen fanns
under folkvandringstid en farbar vattenled. Den
västra leden gick ungefär där nuvarande
Storgatans sträckning går och man har betraktat
den som den segelbara farleden, som kunnat
användas längst, på grund av
terrängförhållandena kring den kulle där kyrkan
nu ligger.

Södertäljes historia

Birka på Björkön i Mälaren uppstod omkring år
800 som handelsplats och stadsbildning. Under
stadens livligaste tid på 800-talet blev det
besvärligt för vikingaskeppen att ta sig fram
genom den trånga vattenväg vid Tälje. Ungefär
där Rådhuset står idag höjde sig en tröskel av
sand, där skeppen gick på grund. Mycket talar
för att det vid denna tid fanns folk utposterade
vid Tälje som skulle hjälpa sjöfarare att dra
fartygen över land. Man kan ha övergått till
omlastningar av det gods som passerade och det
var troligen vid denna tidpunkt som det blev
bofasta invånare här som kunde tjäna sitt
uppehälle på transporter mellan hamnarna i
norr och söder åt handlarna på Birka. Troligen
gick omlastningsfårorna samma väg som den
gamla segelrännan, det vill säga nuvarande
Storgatans sträckning.
Med tiden försvann farleden på grund av
landhöjningen och människorna började bygga
och bo på den nya marken.

Det går inte att fastställa när bebyggelsen fick
stadskaraktär men det äldsta kända belägget för
namnet Tälje finns hos Adam av Bremen som, i
sin Gesta Hammaburgensis Ecclesiae pontificum från
omkring 1070, omnämner Tälje i en beskrivning
av vägen från Skara till Birka.

Med undantag av delar av kyrkan finns det inga
spår ovan mark av den medeltida bebyggelsen i
Tälje. Man kan anta att bebyggelsen för den
bofasta befolkningen, som var runt 200
människor, fanns längs med vattenfåran, som
sannolikt gått i nuvarande Storgatans sträckning,
mellan Mälaren och Maren.

Under 1200-talet valde världsliga och kyrkliga
dignitärer att mötas i den lilla staden. Det blev
början på en era då Tälje var en konferensstad.
Det var lätt att komma hit från hela
Mälarområdet och även från Saltsjön.
Invånarna levde på omlastningar, handel och
hantverk samt tillhandahöll kost och logi åt de
resande.
Frågan om när Tälje fick sina stadsprivilegier är
svår att besvara. Vad man kan konstatera är att
det bör ha tillkommit vid mitten av 1300-talet dåKarta över hur farleden gick fram genom Täljedalen runt

800-talet. Ur; �Kulturhistoriska vandringar genom tiderna i
Södertälje�
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det finns ett brev bevarat från borgmästare och
rådmän skrivet år 1386. Det gör att Tälje kan
räknas till de äldre medeltidsstäderna.

Det var inte förrän i slutet av 1500-talet, när
hertig Karl (sedermera Karl IX) aktivt satsade
på Tälje som en handels- och sjöfartsstad i sitt
hertigdöme, som det blev bättre fart på
byggenskapen.

Tälje fick sitt nya namn Södertälje 1622 efter att
Norrtälje bildats.

Större händelser i Södertäljes historia
En stor del av den äldre bebyggelsen utplånades
av två stora bränder under 1600-talet. I den
första av bränderna förstördes en tredjedel av
byggnaderna i Centrum. Den nya bebyggelsen
tog lång tid att uppföra på grund av den
fattigdom som drabbade stadsborna på grund
av branden men även för att staden nästan
samtidigt blev av med rätten att handla med
andra länder. Man hade lagom byggt upp staden
igen, när en ny brand utbröt 1650. Denna brand
förstörde alla viktiga byggnader i staden, kyrkan,
skolan, tullhuset och rådhuset. Efter denna
brand slutade Södertäljes storhetstid.

1705 slog pesten till och Södertälje var nära att
helt försvinna som stad. Invånarantalet var nere
i 119 personer när det var som värst.

Ännu en motgång var när ryssarna härjade här i
juli 1719. De lyckades bränna ner halva staden.
Sedan dess har Södertälje varit förskonad från
stora stadsbränder.

Under 1800-talet drabbades staden dock av
enstaka stora eldsvådor som kyrkans brand 1881
och apotekshuseldsvådan 1887 bidrog till en
förnyelse inom kvarteret Tratten.

1778 öppnades Serafimerorden Södertälje sitt
första lasarett på höjden öster om Storgatan, det
som nu kallas Orionkullen.

Ungefär så här stor var Södertälje stad i början av 1700-
talet. Ur; �Kulturhistoriska vandringar genom tiderna i
Södertälje�
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Kanalen
Tanken på en kanal mellan Mälaren och Saltsjön
vid Södertälje går tillbaka till början av 1400-
talet då Engelbrekt Engelbrektsson kom på idén
att försöka bygga en kanal genom edet vid Tälje.
Detta lades ner efter att Engelbrektsson blev
mördad.
Under mitten av 1600-talet grävdes vid ett par
tillfällen en avtappningsränna för att reglera det
höga vattenståndet i Mälaren.

Våren 1780 steg vattenståndet i Mälaren till sin
ditintills högsta punkt. För att mildra de
skadeverkningar som uppstod utefter stränderna
fick man gräva ett avlopp för Mälaren vid
Södertälje. Denna insats gjorde kanalidén aktuell
igen, men det skulle dröja ända till 1794 innan
frågan togs upp.
1806 började man bygga Södertälje kanal som
invigdes 1819. Det var första gången på över
tusen år som vattenförbindelsen till Saltsjön
öppnades. De naturliga svackor som fanns i
området utnyttjades, vilket ledde till att kanalen
slingrade sig fram. Pålar slogs ner på båda sidor
av kanalen för att hindra jord och grus att rasa
ner i vattenfåran.

Det tog lång tid innan kanalen började användas i
större utsträckning och blev lönsam. Det dröjde
till mitten av 1800-talet innan sjötrafiken genom
kanalen fick någon större omfattning.

Den enda förbindelse över gamla kanalen som
fanns, förutom järnvägsbron, var Svängbron. Vid
Gamla slussen fanns en temporär bro som
rullades ut när trafiken var avstängd för sjöfart
under vinterperioden. Under den tiden då
kanalen var avstängd, var det lätt att gå över isen,
men under perioder då isen varken bar eller brast
var gångtrafikanterna hänvisade till de vinterbroar
som var utlagda.

Den gamla slussen, som var placerad vid
Mälarhamnen, öppnades och stängdes med
handkraft och var ett populärt extraarbete.
De som ville ta sig över på andra ställen än bron
fick använda sig av roddförbindelserna som fanns
mellan den östra och västra sidan av kanalen. År
1900 var avgiften för att bli rodd över kanalen 2
öre enkel resa.

Foto över gamla kanalen med gångvägar längs med. Ur;
�Södertälje kanal�

Foto på några människor som använder sig av en av
roddförbindelserna över kanalen. Ur; �Södertälje kanal�Karta från 1891 över Södertälje och den gamla kanalen
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Badinrättningen
1849 gjorde Södertälje entré med att vara bland
de första att bli en brunnsort med en
kallvattenkurinrättning (1). Torekälla (2) var det
viktigaste inslaget i verksamheten vilket även
styrde placeringen av inrättningen. Det blev ett
höglänt område väster om staden med mycket
grönska. Kallbadhuset (3) låg nere vid Maren.
Efter något årtionde var Södertälje tvunget att
införskaffa en varmbadavdelning (4), vilket även
hade ett gyttjebad, för att kunna konkurrera
med andra badinrättningar.

Badinrättningen i Södertälje fungerade fram till
1945 då den lades ner. Från det året användes
byggnaden som kommunalt badhus fram till
1964 då det nya badhuset, som än idag finns,
invigdes. Kort där på revs det gamla badhuset
när Oxbacksleden byggdes. Kvar från
badortsepoken finns bara societetshuset (6) som
idag används som kontorshus.

Det relativt stora området väster om
badinrättningen som användes som
parkområde, har inte blivit bebyggt, med
undantag av ett barndaghem, då politikerna
ansåg att den gamla Badparken även i
fortsättningen skulle förbli intakt. Tillsammans
med det väster därom belägna Torekällbergets
museiområde bildas ett stort sammanhängande
grönområde som på ett välgörande sätt förtar
intrycket av kompakt stadsbebyggelse i sydvästra
Södertälje.

Man anlade ett stort hotell i badinrättningens
närhet, Stadshotellet (5), vilket stod klart 1887.

I februari 1903, drabbades den ståtliga
badinrättningen av en brand och hela huset
förstördes. På sammma plats byggdes en ny
badinrättning som stod klar 1905. Nu började en
period i glans för staden.

Fest i Badparken, i bakgrunden syns gamla badhuset som
brann ner 1903. Ur; �Kulturhistoriska vandringar genom
tiden i Södertälje�

Karta över badinrättningens anläggningar
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Järnvägen
I regeringskretsar diskuterades, vid mitten av
1850-talet, frågan om utbyggandet av ett
järnvägsnät i Sverige.
Vid denna tid var Södertälje en liten stad med
cirka 1 500 invånare och inte en ort som stod
högt på statens prioriteringslista för att få en
koppling till stambanan.
Då stambanan var tvungen att passera
Södertälje kanal någonstans, beslöt Statens
Jernvägsbyggnader för att dra järnvägen från
Igelsta i öster till Saltskog i väster, på grund av
de bästa geografiska förutsättningarna men även
av ekonomiska skäl då detta skulle bli den
kortaste vägen att dra järnvägen förbi staden.
En station anlades vid Saltskog (södertelge öfre)
där man kopplade på ett mindre tåg ner till
Södertälje central (Södertelge nedre).

Under åren 1858-59 byggdes en enkelspårig
järnvägsbro över kanalen och var av typen
svängbro, som öppnades och stängdes för hand.

Den 1 december 1860, öppnades sträckan
mellan Stockholm-Södertälje för trafik. Hela
Västra stambanan invigdes i november 1862.
Järnvägsförbindelserna med Stockholm innebar
ett ekonomiskt uppsving för Södertälje. När
sedan järnvägsförbindelsen med Katrineholm
successivt blev klar, kunde handelsmännen med
järnvägens hjälp utvidga sitt handelsområde
väsentligt. Även badinrättningen kom att dra
fördel av de förbättrade kommunikationerna
med huvudstaden.

Järnvägens sträckning 1860-1921. Ur; �Stadsplaner och
bebyggelsetyper i Södertälje intill1910�

13

Utsnitt ur en målning från 1860 av Carl Rothsten. Tavlan
finns på Torekällbergets museum. Ur; �Kulturhistoriska
vandringar genom tiderna i Södertälje�.



1800-talets utveckling
1874 kom den nya byggnadsstadga för riket,
som tvingade varje stad att inom två år göra upp
en ny stadsplan. I planen skulle det markeras var
det framtida utbyggandet förväntades ske och se
till att staden hade beredskap att klara den
expansionen.
I den nya stadsplanen för Södertälje beräknade
man att utvecklingen i framtiden skulle ske i
nord-sydvästlig riktning samt i ett område öster
om kanalen. Det räknades dock med att inga
förändringar skulle ske i den centrala staden
inom överskådlig tid.

Utvecklingen gick emellertid fort och
invånarantalet ökade kraftigt. Från år 1860 till
1880 ökade det från 1 729 till 3 510 invånare.

1854 lyckades de styrande i staden få till stånd
en telegrafstation med förbindelse till
huvudstaden och på 1880-talet kom telefonen.

Under 1890-talet genomgick Södertälje en
kraftig utveckling; tillväxten i industrin orsakade
en kraftig inflyttning, som i sin tur påverkade
husbyggandet. Genom att förtäta i de centrala
delarna av staden klarade man efterfrågan på
bostäder.

I samband med förtätningen i centrum började
man ersätta de gamla boningshusen utmed
Storgatan med modernare byggnader. De var
alla tvåvåningsbyggnader med högt, brutet tak,
med handelsrörelse i bottenvåningen, bostad en
trappa upp och lager på vinden.

Allt eftersom industrierna började expandera på
1890-talet sökte man sig utanför stadskärnan för
att ordna bostadsfrågan. Vid denna tid var
kollektivtrafiken outvecklad, så man strävade
efter att lägga bostäderna så nära arbetsplatserna
som möjligt.

Åren 1886 till 1899 ökade invånarantalet från
4 137 till 7 366, vilket innebar nästan en
fördubbling.

Inom ett decennium hade fyra stora företag
startats i Södertälje � Svenska Jutevävsfabriken
1889, Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelge 1891
(idag Scania), Svenska Centrifug Aktiebolaget
1898 och Södertelge Verkstäder 1897.

Svenska Centrifug ABs gamla byggnad från 1899 står än
idag kvar i Astrabacken norr om Turingegatan. Ur;
�Kulturhistoriska vandringar genom tiderna i Södertälje�

Foto över Storgatan på 1920-talet. Här kan man se de
moderna tvåvåningsbyggnaderna. Ur; Länstidningen den
19 december 2003

Vid sekelskiftet 1899�1900, var Södertälje en
stad i utveckling med ett invånarantal på drygt
8 000. Inflyttningen var hög vilket medförde
stor efterfrågan på bostäder och de områden,
som i 1880 års stadsplan var markerade som
framtida utbyggnader, var långtifrån tillräckliga.
Man såg därför med visst obehag på den alltmer
ökande utomplansbebyggelsen. 1899 tillsatte
man en stadsplanekommité, som hade i uppgift
att ta fram underlag till en lösning på detta
problem. Södertälje stad gick aktivt in och köpte
några av de stora gårdarna nära stadsgränsen.

1913 börjar företaget Astra att tillverka sårsalva,
bomull och andra enkla läkemedelsprodukter i
en ny fabrik i staden.

Med första världskriget följde en period av
stagnation i stadens historia. Befolkningen var
ganska konstant 15 000 invånare.
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Kanalens utbyggnad
Mot slutet av 1800-talet blev trafiken genom
Södertälje kanal livlig, samtidigt som fartygen
började att bli allt större. Det framstod som
nödvändigt att bygga om slussen och fördjupa
kanalen för att klara det större tonnaget.
Den stora kanalombyggnaden började 1916 och
åtta år senare, det vill säga i november 1924, 105
år efter första kanalbyggets invigning, var det
dags att återinviga den väsentligt bredare och
djupare kanalen.

Den nya slussens placering blev cirka en
kilometer söder om den gamla, i rullstensåsen
Kusens backe. Slussen, liksom kanalen, fick
väsentligt större dimensioner för att kunna ta
emot det ökade tonnaget och därmed blev
slussen i Södertälje den största slussen i Norden.

 Bostadsfrågan under 1900-talet
Mellankrigstiden kännetecknades av en måttlig
byggnation då mest småhus och villor tillkom.
Senare delen av 1930-talet hade industrins hjul
börjat snurra allt snabbare. Det blev plötsligt
brått att fylla de uppdämda behov som den
förlamande depressionen efterlämnat.
För Södertäljes del avspeglades näringslivets
optimism och investeringsvilja i en rad
industribyggen. De båda största företagen �
Scania-Vabis och Astra � uppförde nya
fabriksanläggningar inom sina respektive
områden.

Under 1930-talet uppfördes flera stora
nysatsningar i Södertälje. Några av dessa var
Tornvalls konfektionsfabrik, Keros
glödstrumpefabrik och slutligen AB W Dan
Bergmans lättmetallgjuteri. Alla dessa
nybyggnationer ökad sysselsättningen vilket
bidrog till att invånarantalet steg från 14 458 år
1936 till 15 848 år 1940.

Efterfrågan på bostäder förblev ett brännande
problem. I stadskärnan och dess närmaste
grannskap fanns flera dåligt utnyttjade ytor. Här
såg myndigheterna möjligheter att anlägga
bostäder. Ett sådant område var de öppna fälten
i stadens västra omgivning, där man odlade
potatis och andra foderväxter.

Efterhand som nya bostadsfastigheter ersatte de
gamla låga 1800-talshusen och under några få år
byttes de små stugorna mot moderna hyreshus i
fyra våningar � till stor del i HSB:s regi.
Under denna period byggdes även Södertälje
södra upp till ett bostadsområde.

Från 1940 till 1945 ökade invånarantalet med
drygt 5 000 personer till nära 21 000 och 1950
räknade staden med att ha ett invånarantal på
25 000 � en ökning med 9 418 under en
tioårsperiod. Till en del berodde detta på att
industrin i stor utsträckning ställts om till
krigsproduktion med god och säker beläggning.
Av Södertäljes invånare var det ca 4 500 som
jobbade inom industrin. Det var ungefär vid den
här tiden som Södertäljes första invandrare
började komma.

Kanalens inverkan på stadsbilden var � i varje
fall på kort sikt � måttlig. De stadsdelar dit den
förlades hade tidigare inte upptagits av
bostadsområden utan mest använts till
tobaksodlingar. För den centrala staden betydde
vattenleden dock en låsning av
expansionsmöjligheterna. Stadsbebyggelsen
kom att ligga inklämd mellan kanalen i öster och
den stigande terrängen i väster. Den spontana
utvidgningen kom till en början att ske mot
norr och söder. Området öster om kanalen
förblev länge landsbygd och först efter mitten
av 1800-talet började där en långsam expansion.

Den nya slussen 1930. Ur; �Södertälje kanal�
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Efter freden 1945 befarade många stagnation
och arbetslöshet. Dessbättre blev så inte fallet.
Orderingången fortsatte och till och med ökade.
Behovet av arbetskraft fortsatte också med
återföljande brist på bostäder. Den östra delen
av Rosenlund byggs under denna period, men
även delar av stadens omgivning.

Befolkningstillväxten fortfor och under
perioden 1950-55 ökade antalet invånare från 25
266 till 28 641 för att år 1960 uppgå till 33 152.
Bostadsområdet Viksängen byggs.

Nya bostadsområden i stadens utkanter
I jämförelse med nybyggnation under 1950-talet
blev nästa årtionde dynamiskt för Södertäljes
del. De närmast stadskärnan belägna områdena
var nu upptagna. Man blev tvungen att söka sig
längre ut och bostadsområden som
Bårstabergen, Ronna, Geneta och Saltskog
byggs.

Under 1960-talet växte staden med nära 50
procent, vilket fick både positiva och negativa

effekter, som god ekonomi för kommunen och
bostadsbrist. Industrierna behövde mera mark
och ett särskilt småindustriområde anlades i
Oxelgrenshagen och utmed Morabergsvägen.

1965 invigs den nya motorvägen som går söder
om staden.

1971 slås de mindre kommunerna Järna,
Nykvarn och Hölö-Mörkö samman och bildar
tillsammans med Södertälje den nya
storkommunen. Tidigare hade Östertälje (1963)
och Enhörna (1967) gått ihop med Södertälje
kommun. Befolkningsökningen på 1970-talet
gick från 25 000 till 59 000 strax innan
kommunsammanslagningen, då invånarantalet
steg till 76 000.

Det var en produktiv period för kommunen,
bostadsområden uppfördes och uthyrdes på en
gång, kommunen köpte upp mark och
fastigheter. Stora infrastrukturella investeringar
gjordes som t ex den nya klaffbron (1971) och
utbyggnaden av Oxbacksleden (1972).

Områdeskarta för Södertälje tätort
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Södertäljes industristruktur hade alltid varit
ganska speciell med några få stora företag och
en rad mindre � men knappast några
medelstora. Under 1960- och 70-talen började
dock denna struktur att sakta förändras, varför
nya industriområden måste anvisas. Ett av dessa
var trakten vid Uthamnen. Under slutet av 1970-
talet och början av 80-talet utvidgades också
Morabergsområdet avsevärt och uppe i Hovsjö
avsattes ett stort markparti för industriändamål.

Den verkligt stora utbyggnaden under 1970-talet
skedde i Hovsjö och Lina. De styrande i staden
hade sett på hur prognoserna blivit överkörda
av verkligheten, gång på gång, varför man beslöt
att ta ett rejält krafttag. Oturen ville dock att den
starka expansionen samtidigt avklingade. Det
årliga befolkningstillskottet avtog och uteblev
snart helt.
Kommunen övervägde därför att ställa in
utbyggnaden i Hovsjö. Det skulle emellertid
ställa sig dyrare att avbryta entreprenaden,
varför man beslöt att fullfölja denna.

gjorts på vägar, broar och järnvägar i Södertälje
för att gynna industrin och den växande
befolkningen. Även några nya bostadsområden i
kommunen byggs, för att tillfredställa den ökade
efterfrågan på bostäder i kommunen.

1995 invigs Igelstabron, Svealandsbanan och
fjärrtågsstationen Södertälje Syd. Staden blir på
detta sätt mer tillgänglig samtidigt som
möjligheterna att ta sig till och från Södertälje
blir lättare.

Inne i bostadsområdet Hovsjö. Foto av Christina

Under de expansiva åren mellan 1960 och 1980
blev Södertälje den invandrarstad som den är
idag. Främsta skälet var att Scania-Vabis var i
stort behov utav arbetskraft. Idag har över 40 %
av södertäljeborna invandrarbakgrund.

1980-talet präglas av en viss stagnation på
många områden. Befolkningsökningen
avstannar, byggandet minskar och kommunen
går in i en ny era av ekonomisk återhållsamhet.
Trots detta expanderar två av landets mest
framgångsrika företag, Scania och AstraZeneca.
Stora infrastrukturella satsningar har också

Södertälje Syds entré. Foto av Christina

1998 blir Södertälje en högskolestad när
Kungliga Tekniska högskolan och Södertörns
högskola öppnar ett campus i gamla
Mariekällskolan.

1999 bryter sig Nykvarns kommundel loss från
Södertälje och bildar en egen kommun.

2001 får Södertälje utmärkelsen att ha �Sveriges
bästa stadsmiljö för barn� av Stadsmiljörådet,
tack vare Sydpoolen med sitt äventyrsbad, Science
centret Tom Tits experiment samt Torekällberget
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Källa:
Kulturhistoriska vandringar genom tiderna i Södertälje, Kerstin Bergdahl-Nörby, med flera
Stadsplaner och bebyggelsetyper i Södertälje intill år 1910, Göran Gelotte
Södertälje byggmästareförening 1936-1986, Göran Gelotte och Olof  Wiking
Södertälje kanal 75 år ett bildsvep - över 180 år, Göran Gelotte

Barnens stad Södertälje, erbjuder olika aktiviteter beroende på vad man vill göra. Taget ur
�Södertälje 2003-2004�, träffpunkt Tälje.
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Varför denna analysmetod?
Det började för cirka ett år sedan då jag under
en kurs kom i kontakt med �Ortsanalys i
Knislinge� som gjorts av Scandiaconsult i Malmö
för Tekniska kontoret i Östra Göinge kommun,
och �Ortsanalys för samhället Östervåla� som gjorts
som ett examensarbete på Institutionen för
Landskapsplanering, Ultuna av Josefin Kofoed.
Jag fick chansen att använda mig av denna
metod under kursen och tyckte den var bra då
den tog upp och berörde många viktiga delar i
en stad som man måste ha för att få en så djup
analys som möjligt. Jag blev nyfiken på originalet
av Karl Otto Ellefsen och Dag Tvildes Realistisk
byanalyse.
När jag bestämde mig för att göra mitt
examensarbete i Södertälje ville jag använda mig
av den Realistiska ortsanalysen eftersom jag
ansåg att denna metod skulle hjälpa mig i
arbetet. En annan anledning var att kommunen
redan hade börjat med att analysera Centrum
med hjälp av Lynchs metod.

Eftersom jag valde att begränsa mitt
arbetsområde till Södertälje Centrum, som bara
är en liten del av Södertälje stad, och eftersom
realistisk ortsanalys täcker en hel stad, förstod
jag att jag skulle bli tvungen att ändra lite i
upplägget av analysen och anpassa den till mitt
arbetsområde. Jag beslöt därför att använda
Realistiska ortsanalysen som bas och ta in delar
som jag ansåg skulle gynna mitt arbete från de
ortsanalyser som gjorts i Sverige.

Realistisk ortsanalys använder sig av fyra
huvudrubriker;
�Stadens historiska utveckling och form� -här
försöker man att rekonstruera hur stadens form,
tidsmässigt, har utvecklats,
�Stadens överordnade strukturella element� -här visar
man stadens primära element, d v s de delar av
staden som funnits under en lång tid,
�Stadens bebyggelsestruktur� -här försöker man
hitta stadens organisationsprinciper, och
�Avgränsning av homogena områden� -där man
avgränsar stadens homogena områden.

Ortsanalysen

Jag har valt att använda mig av dessa rubriker
förutom � Avgränsning av homogena områden�, då
jag anser att den inte skulle ge något i mitt
arbete då jag har begränsat mitt arbetsområde så
mycket och att det som tas upp under kapitlet
�Centrums bebyggelsestruktur�, men i mindre skala,
delar upp Centrums bebyggelser i stället.

Jag har däremot tagit med två nya rubriker,
�Centrums kommunikationsstruktur� och �Livet i
Centrum�, vilka jag anser behövs för att ta upp
och täcka Södertälje Centrums olika delar.

I det första kapitlet �Centrums historia� visar jag
hur bebyggelsen har växt fram under olika
tidsepoker. I kapitlet �Centrums överordnade
struktur� har jag tagit upp den stora strukturen
som haft betydelse för hur Centrum ser ut och
är formad idag, som t ex Södertälje kanal och
Storgatan. I kapitlet �Centrums bebyggelsestruktur�
har jag varit lite mer detaljerad och tagit med de
olika funktioner som finns idag, t ex har jag
delat upp bebyggelsen i olika
användningsområden: bostadsbebyggelse,
offentliga byggnader och kommersiell
verksamhet. I kapitlet �Centrums
kommunikationsstruktur� har jag visat de olika
funktioner och karaktärer som gatorna har
medan i kapitlet �Livet i Centrum� tar jag upp hur
människor rör sig och använder sig av Centrum.
I slutet av varje kapitel har jag valt att redovisa
mina slutsatser om bra respektive dåliga
egenskaper i Centrum som jag kommit fram till
under varje analysdel.
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Centrums historia

Det är inte förrän i slutet av 1600-talet som det går att hitta ett mera detaljerat och tillförlitligt
kartmaterial över Södertälje. Det är två kartor av staden, den ena av staden med omkringliggande
jordar och den andra över själva stadsområdet. Båda kartorna är gjorda av Johan Hambraeus.
Kvarteren är noga utritade, med tomtbeteckningar och man kan se att år 1700 fanns det totalt 213
tomter inom stadens staket.

De kartor som gjordes efter stadsbranden 1650, då staden fick nya kvartersindelningar efter
rutnätsmönster, och fram till 1800-talets början har inte samma kvalité som Hambraeus karta. De
kartor som framställdes senare, efterbildar Hambraeus karta, med undantag från den som troligen
upprättades omkring 1770 för den projekterade kanalen. Det kan vara så att den
bebyggelseutveckling som fanns i Södertälje från 1700-talets början och ungefär hundra år framåt,
var så obetydlig att den inte redovisats i kartmaterialet.

Den första kända kartan över Södertälje stad från 1648. Ur, �Stadsplaner och
bebyggelsetyper  i Södertälje intill år 1910�, av Göran Gelotte
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1800-1850
År 1800 hade Södertälje endast 960 invånare
och de största händelserna under 1800-talets
början var byggandet av Södertälje kanal och
kallvattenkurinrättningen. Ett fåtal hus byggdes
under denna period längs Storgatan. Ett av dem
var det så kallade Strömstedtska huset, på
Storgatan 20 (3), som 1963 flyttades till
Torekällberget. Det var ett tvåvåningshus av
timmer med högt brutet tak och klassicistiska
drag. Byggnaden hade ett av stadens finaste
lägen vid södra delen av Stortorget. Idag finns
det inga hus kvar från denna tid då alla hus har
rivits eller flyttats.

-1800
Det finns idag bara två hus kvar som byggdes
under 1700-talet. Den ena är Rådhuset (1) som
stod klar 1735. Den andra byggnaden stod klar
1777 och var Södertälje första lasarett och ligger
uppe på Orionkullen (2). Denna byggnad är
staden äldsta profana stenhus.

Rådhuset idag, ståendes på östra sidan av Stortorget. Foto
av Christina

1850-1900
I mitten av 1800-talet fick kommunen bättre
ekonomi och näringslivet blev mer utvecklat.
Detta satte igång byggandet i de centrala delarna
av Södertälje. I slutet av 1800-talet hade
Södertälje en kraftig befolkningsökning. Tack
vare badinrättningen och den västra stambanan
som tog Stockholmarna med tåg till Södertälje,
blomstrade staden. För att tillfredställa den
efterfrågan som blev på boende för badgästerna
under denna tid byggdes Stadshotellet 1888 (4).

Då även en koppling till stambanan kom till
Södertälje byggdes gamla Stationen 1860 (5).
1881 brann den medeltida kyrkan ner men
Kyrkan (6) byggdes upp nästan som en kopia.

Ursprungliga Stadshotellet innan alla förändringar. Foto
ur �Stadsplaner och bebyggelsetyper i Södertälje intill
1910� av Göran Gelotte

  Kyrkan står idag på samma plats som den gjort sedan
medeltiden, det vill säga norr om Stortorget. Foto av
Christina
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Strömstedska huset står idag uppe på Torekällbergets
museum och används i verksamheten. Foto av Christina



1900-1930
Det nya seklet inleddes med goda konjunkturer
för industristaden, vilket gjorde att man vågade
satsa på mera monumental arkitektur. Först av
dessa byggnadsprojekt kom den kända
tobakshandlaren och kommunmannen Th
Gustafssons pampiga fastighet vid Järnagatan 10
(9). Detta var stadens första hus i fyra våningar,
med hög, rustiserad bottenvåning för butiker.

Järnagatan 6, gamla Sparbankshuset som
idag används som restaurang och butik i
nedre plan samt bostäder i övre. Foto av
Christina

En byggnad som fanns under denna tid var
Missionskyrkan på Gästgivaregatan 16 som revs
för att ge plats år Tingshuset.
Andra hus som tillkom under denna tid var
Badhotellet på Järnagatan 16, som också är det
enda kvarvarande hus från Badinrättningstiden,
ligger  idag på Järnagatan 16 (7) och
Torekällskolan på Torekällgatan 7 (8).
Längs Storgatan och Järnagatan byggde man så
kallade modernare byggnader.

Badhotellet används idag som kontorsfastighet av olika
företag. Foto av Christina

Gamla Sparbankshuset vid Järnagatan 6 (10) �
det kanske vackraste exemplet på
jugendarkitektur i Södertälje, var en annan
byggnad som kom till under denna tid.

Järnagatan 10, Th Gustafssons pampiga byggnad. Foto av
Christina

Under denna tid gjordes även den stora
ombyggnaden av kanalen och flytten av slussen
samt nedsänkningen av gatulinjen längs
Järnagatan, vilket ledde till nya byggnader.

Järnagatan idag efter att man sänkte och breddade gatan i
början av 1900-talet. Foto av Christina
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1960-1980
Med 1950-talets snabba utbyggnad runt
stadskärnan började själva centrum i Södertälje
att te sig allt ålderdomligare och ineffektivt. Den
kraftiga befolkningsökningen ställde nya krav på
detaljhandeln, och det stod klart att det inom en
snar framtid måste ordnas fler, större och
modernare butikslokaler. Att skapa sådana i de
befintliga fastigheterna ansågs orealistiskt:
bebyggelsen var heterogen med låga tvåvånings
timmerhus omväxlande med stenhus i fyra
våningar. Enda möjligheten var att riva de
befintliga husen och ersätta dem med moderna,
som svarade mot de ställda kraven. Den första
inbrytningen var det så kallade Kopparhuset
(14) (nuvarande Sparbankshuset på Storgatan 7).
Namnet hade byggnaden fått efter sin vägg- och
takbeklädnad.

Turingeparken med det hus där Tälje bingo ligger idag.
Foto av Bo Grönlund

Med detta hus fick centrum sin första moderna,
stora byggnad, som dessutom innehöll en arkad
� en arkitektonisk finess som planfolket
uppmärksammat vid resor i Europa.

Ett annat var varuhuset Domus (15) som
invigdes 1961 på Storgatan 3 och 5, där
Holmbergska huset stått och som idag heter
Telgehuset.

1930-1960
16 maj 1936 slogs portarna upp till Saluhallen
(11) som låg söder om torget och var enligt
vissa, en av de modernaste i Europa�. Saluhallen
blev mycket populär och uppskattad och drevs
framgångsrikt.

Detaljhandelns nya försäljningsformer
försvagade de många små salustånden och i
början av 60-talet upphörde hela verksamheten.
 I centrum kom två byggnationer att bilda
förtrupp till den stora bostadsproduktion, som
skulle pågå ända fram till 1980-talet. Den första
var Roxyhuset, Nygatan 27-29 (12), uppkallat
efter biografen i samma hus som stod klar 1940.
Året efter stod huset på Kaplansgatan (13), vid
Turingelunden klar. Utmärkande för denna
byggnad var restauranglokalen i entréplan. Idag
används lokalerna av Tälje bingo.

I korsningen Torekällgatan - Gågatan ligger Telgehuset,
mittemot Kringlan. Foto av Christina
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I februari 1963 antog kommunfullmäktige den
plan som tagits fram för centrumförnyelsen.
Den innebar att man i de bägge storkvarteren
längs Storgatan skulle lägga en låghusdel på två
våningar, ovanpå dessa placerades lamellhus på
sju respektive åtta våningar på låghusdelens
östra sida.

�Nya� Sparbankshuset på gågatan. Foto av Christina



Planen förverkligades och i mars 1965 kunde
varuhuset Kringlan (16) öppna i det södra huset
och några månader senare invigdes varuhuset
EPA (17), som idag bär skylten Åhléns, och
Södertäljes kommersiella centrum hade fått sina
eftertraktade nya affärslokaler.

Andra varuhus som byggdes var Metrohuset
(18), idag inhyses lokalerna bland annat av
Lindex. Men det skulle dröja ända fram till 1978
innan hela Storgatans gatulinje blev fullföljd. Då
invigdes Luna (19), en stor byggnad med
stadens enda inomhusgata och med rulltrappor
för att underlätta nivåskillnaderna mellan
Storgatan och Nygatan. Fastigheten inrymmer
dessutom en stor konsthall och ett frikostigt
tilltaget stadsbibliotek.

Längs gågatan ligger både Kringlan och det hus som idag
bland annat inhyser Åhléns och H&M. Foto av Christina

Entrén till Gallerian Luna med butiker och
konsthall. Foto av Christina

Tingshuset står idag där Rådhuset en gång stod, det vill
säga väster om Stortorget. Foto av Christina

McDonald´s nere vid Maren. Foto av Christina
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Tingshuset (20) invigdes 1965 och bestod av två
huskroppar varav den västra disponeras av
polisen och posten.

Då Sverige fick högertrafik 1967 passade man
på i Södertälje att stänga av södra delen av
Storgatan för fordonstrafik och istället ge plats
åt en gågata.

1980-
Under 1980 och 1990-talet har det inte skett så
stora byggnationer i Centrum. Några
förtätningar har gjorts längs Rådhusgatan (21)
och Torekällgatan (22) där man byggt
flerfamiljshus med butikslokaler i bottenplan.

Ett annat är McDonald´s (23) som stod klar
1997 ovanpå ett parkeringshus med utsikt över
Maren.

Utöver detta har det inte skett några större
förändringar, uppfräschning av gågatan har
gjorts, statyer har placerats på Stortorget och nu
senast byggdes en scen bredvid Politikertorget, i
korsningen gågatan/Rådhusgatan.



Slutsatser
Södertälje har en lång historia som stad, en historia som borde synliggöras bättre i Centrum.

Södertälje Centrum har några historiska byggnader kvar som bör bevaras, t ex Rådhuset,  gamla
lasarettet på Orionkullen, Kulturskolan och den bebyggelse som ligger längs med Järnagatan och
delar av Storgatan.

I Centrum finns Storgatan som haft stor betydelse för staden under lång tid, både som vattenled
och gata, därför bör Storgatan bevaras och lyftas fram.

Historiska platser och byggnader bör bevaras och förstärkas.

Platser och byggnader som visat att Södertälje en gång varit en badkurort är borta, förutom
Badhotellet på Järnagatan. Denna byggnad bör få ett bevarandevärde.

På 1960- och 1970-talet rev Södertälje de gamla husen för att ge plats för nya byggnader och göra
ett då, modernare Centrum. Åtgärder bör göras för att rusta upp dessa byggnader.

�Skulpturlandskap� av Lars Widenfalk står på Stortorget. Foto av Christina
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Källa:
�Skulptur i Södertälje�, Göran Gelotte och Jan Lindqvist
�Stadsplaner och bebyggelsetyper i Södertälje intill år 1910�, Göran Gelotte
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Centrums överordnade struktur

Södertälje Centrums övergripande struktur följer kanals längsgående nord-sydliga riktning.
Det finns fyra stora överordnade strukturer: vattnet, grönskan, bebyggelsen  och kommunikations-
axlarna. Dessa överordnade strukturen är det som kommer att finnas kvar under en lång tid framåt
och tillhör grundegenskaperna för Södertälje stad.

Vattnet, som består dels av kanalen och dels av Maren representerar Centrums vattenstruktur och
har haft stor betydelse för stadens placering. Kanalen som går i nord-sydlig riktning, bildar en
barriär mellan den västra och östra delen av staden. Det finns två övergångar/broar i Centrum, den
ena, Mälarbron, som tar den största delen av biltrafiken över kanalen, är en fyrfilig bro. Den andra
bron, Slussbron, är en tvåfilig bro som inte har lika stort trafikflöde som Mälarbron, dock är den
kopplad till slussen som binder samman Mälaren och Saltsjön så att stora fartyg kan ta sig till
hamnarna i Mälaren. Då kanalen inte byggdes förrän så sent som i slutet av 1800-talet var Maren
den kontakt invånarna hade med vattnet i Centrum.

Södertälje Centrum har mycket grönska längs med kanalen och Maren men även några parker och
grönytor i den bebyggda miljön. Stadsparken, som ligger öster om stationen, och kyrkogården, är
två större organiserade grönytor. Orionkullen, med Södertäljes första lasarett, höjer sig över staden
och har fått vara kvar under många år. Ingenting, förutom sjukhuset, har byggts på eller runt kullen.
Idag består kullen av grönska, som till exempel gräs och örter samt vildvuxet sly på dess östra sida,
mot kanalen.

Gångbron och grönskan längs Marens östra sida. Foto av Christina
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Södertälje kanal från Mälarbron. Foto av Bo Grönlund



Bebyggelsen anpassades mer eller mindre till
det rutnät som staden tog fram efter 1600-talets
bränder, innan hade bebyggelsen anpassats efter
det medeltida oregelbundna gatunätet och dess
fritt formade kvarter. S:ta Ragnhilds kyrka, som
fanns redan på 1700-talet i Centrum, har även
den styrt hur den omgivande bebyggelsen har
placerats. Söder om kyrkan ligger Stortorget där
rådhuset har stått sedan 1700-talet, dock har den
flyttats från västra till östra sidan av torget.

Man kan se hur karaktären i Centrum
förändrades efter citysaneringen på 1960-talet,
från att ha varit småskalig med träbebyggelse till
att bli mer storskalig längs gågatan.

Centrums viktigaste axlar går i nord-sydlig
riktning. Kanalen är såklart en, så även
 Storgatan/Järnagatan, Nygatan och
Turingegatan/Mälarebron.
Storgatan/Järnagatan är den gata som haft
störst betydelse i Södertälje Centrums
gatustruktur och har funnits under en lång tid.
Man tror att den gamla farleden för fartyg gick
längs Storgatan och att man efter
landhöjningen, för ca 1000 år sedan, drog
fartygen, just på samma ställe som Storgatan går
idag, över land för att ta fartygen mellan
Mälaren och Saltsjön.

 Nygatan är en led som är mycket trafikerad
vilket bidrar till mycket av Centrums
bullerstörningar och föroreningar, men även
som en barriär mellan bostadsbebyggelsen i väst
och servicen i stadskärnan.
 Turingegatan/Mälarebron, som går i öst-västlig
riktning, är den stora led som kopplar samman
den östra och västra delen av Södertälje vilket
bidrar till att en stor del av stadens trafik
passerar här dagligen.

Bebyggelsen längs Marens västra sida. Foto av Christina

Nygatan söder ifrån. Foto av Christina

I Södertälje Centrum utgör kyrktornet och
Orionkullen viktiga landmärken. Kyrktornet är
synligt från många håll och är en bra
orienteringspunkt i Centrum.

När man kommer sydöst ifrån är Orionkullen
ett bra landmärke med gamla lasarettet, idag
kallad gamla flickskolan, på höjden. Andra bra
knutpunkter är Stortorget, Marenplan,
stationen och kanalen.

Längs gågatan kan man se kyrkotornet som är ett bra
landmärke i Centrum. Foto av Christina
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Slutsatser
Maren och kanalen är en styrka för staden och bör lyftas fram genom att ge staden siktlinjer ifrån
Centrum ner mot vattnet.

I en stad är vatten en kvalitet men trots att Södertälje är en sjöstad kommer inte vattnet till sin rätt.
Den visuella kopplingen saknas mellan Centrum och vattnet.

Den grönska som finns i Centrum bör, så långt det går, bevaras. Åtgärder bör dock göras i form av
uppfräschning.

Centrum är relativt lättorienterat då de flesta gator går i nord-sydlig eller öst-västlig riktning.

Då Centrum har bra landmärken och orienteringspunkter är det lätt att hitta i Centrum, dessa bör ej
skymmas av mindre byggnader längs gågatan.

Nygatan bildar en barriär genom Södertälje Centrum som delas upp i Centrum i en östlig och en
västlig del. Även Turingegatan, kanalen och Maren bildar barriärer, det vill säga att man inte fritt kan
ta sig över från ena sidan till den andra, och begränsar Centrums framkomlighet och
utvecklingsmöjligheter.

Källa:
�Stadsplaner och bebyggelsetyper i Södertälje intill år 1910�, Göran Gelotte

Gångstig längs kanalen. Parkeringen ligger söder om Orionkullen. Foto av Bo
Grönlund
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Centrums bebyggelsestruktur

Södertälje Centrum har en relativt homogent utseende med 1960-talskaraktär. Bostadsbebyggelsen
utgörs till stor del av flerfamiljshus, förutom längs Saltsjögatan där några få småhus ännu finns kvar.
Kvarteren är små enklaver som formats efter dess läge och kvarterets utseende, förutom där de
stora varuhusen har byggts. Tomternas utformning beror mestadels på det rutnät som man tog
fram på 1600-talet och ända fram till idag styrt stadens uppbyggnad.

Det finns ett stort antal bostadshus i Centrum med affärsverksamhet eller dylikt i bottenvåningen
vilket ger invånarna en mycket god tillgänglighet till service. Efterfrågan på bostäder i Centrum är
hög då många föredrar att bo här då man kommer nära service och kommunikationer.

Mellan bebyggelsen bildas det �rum� som ger olika känslor och upplevelser. Stortorget ger en
upplevelse om att vara i ett stort uterum med stor överblickbarhet där alla ser en, medan längs
Maren och kanalen kan man vara mera privat men ändå vara i ett stort rum. Andra �rum� är de torg
och parker som finns i Centrum. Som till exempel Saltsjötorget och Turingeparken.

Längs södra delen av Storgatan/Järnagatan är de flesta av husen byggda runt förra sekelskiftet
medan de storskaliga byggnaderna längs gågatan är byggda under 1960- och 1970-talen.
Bebyggelsen samspelar bra ihop men man kan se att den storskaliga bebyggelsen längs gågatan har
en annan karaktär än den småskaliga längs Storgatan/Järnagatan.

Baksidan på bebyggelsen längs Järnagatan. Foto av Christina
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Längs med Torekällgatan kan man se hus med affärsloka-
ler i entréplan och bostäder uppe på. Foto av Christina

Stortorget med omkringliggande byggnader. I mitten ser
man Luna och till höer Tingshuset. Foto av Christina



I Centrums omgivning finns skolor för låg-,
mellan- och högstadium, gymnasium och
högskola, badhus, sjukhus, med mera.

Stortorget, som ligger i nära anslutning till
kyrkan, erbjuder torghandel några gånger i
veckan, där allt från grönsaker till kläder finns.
Runt Stortorget kan man hitta det senaste
tillskottet av kommersiell verksamhet. De
tillkom under 2000-talet, framför tingshuset.

Södertälje Centrums huvudsakliga kommersiella
delar går längs gågatan och Storgatan/
Järnagatan samt Nygatan. I Centrum finns det
fyra varuhus; Kringlan, Åhléns, Telgehuset samt
Luna med sin inbyggda gågata. Mellan dessa
varuhus finns det mindre butiker, likaså längs de
andra gatorna. De kommersiella delarna spelar
en stor roll i Centrums struktur då de tar upp en
så stor yta i jämförelse med resterande
bebyggelse. De har en typisk arkitektur för
1960- och 70-talets varuhusbebyggelse.

I Centrum finns det tillgång till kulturellt utbud
som till exempel teater, biograf  och konsthall.
På gångavstånd finns Torekällbergets museum,
här kan man även finna Södertäljes äldre
bebyggelse som flyttades hit under
citysaneringen längs gågatan.

och Tingshuset vid Stortorget. Biblioteket i
Luna där även vårdcentral finns.

S: ta Ragnhilds kyrka, som fått sitt namn efter
stadens skyddshelgon, ligger söder om
Stortorget med anor från 1200-talet.

Gågatan sett från Telgehusets parkeringsdäck. Foto av
Christina

Söder om gågatan ligger Marenplan, en plats
som öppnar upp sig mot Maren med en bred
trappa mot sydost. Tillsammans med Olof
Palmes plats bildar de ett av Centrums större
�rum�. Här finns restauranger med
uteservering, bänkar längs vattnet och teater.
Här kan man även finna några av Centrums
övriga invånare, änderna och måsarna.

Butikerna framför Tingshuset. Foto av Christina
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Castorteatern nere vid Marenplan. Foto av Christina

S:ta Ragnhilds kyrka. Foto av Christina

Södertälje Centrums offentliga byggnader och
institutioner finns utspridda inom gångavstånd
från varandra, som Stadshuset på Järnagatan



Funktioner
Torekällgatan, Garvaregatan och Jovisgatan är
förbindelselänkar mellan de kommersiella
delarna längs gågatan och Nygatan. I Centurm
finns det många målpunkter. De större
målpunkterna är gågatan och Stortorget, samt
Nygatan och Marenplan.

Tillgängligheten till Centrum är god även för
fotgängare då Centrum ligger på gångavstånd
från Centralstationen och närliggande
parkeringsplatser. Vill man inte gå kan man med
hjälp av kollektivtrafiken ta sig till Centrum
(Köpmangatan) från Centralstationen.

I Södertälje Centrum finns det gott om
grönytor. Vid stationen finns Stadsparken och
Stationsparken, vid kyrkan ligger Turingelunden
och vid Kulturskolan finns en liten park. Dessa
grönytor bildar mindre, mjuka rum i Centrums
ganska täta och hårda struktur. Längs vattnet
finns det gångvägar som tar en genom grönska
runt Maren och kanalen. Det finns även
planteringar och träd i de mer centrala delarna,
som till exempel längs gågatan eller vid torgen.

I Centrums omgivning finns det större
grönytor. Kusens backe, som ligger öster om
Södertälje kanal, har elljusspår, promenadslinga
och mycket skog där man kan plocka bär och
svamp. Väster om Oxbacksleden finns
Badparken som även den har promenadstigar
som leder en upp till Torekällberget.

Vattenområdena är vistelseytor för många av
Södertäljes invånare. Hit kommer man för att få
en glimt av vattnet och njuta. Man kan
promenera längs med vattnet eller bara sitta och
filosofera på en parkbänk.

Plantering vid Saltsjötorget. Foto av Bo Grönlund

I Södertälje Centrum finns det fem platser som
ger känslan att man nu kommit in i de centrala
delarna av staden, så kallade entréer. Det som
karaktäriserar dessa platser är den stadsmässiga
bebyggelsen samt stadsstrukturen som man
upplever. Dessa entréer ligger, söder ifrån
räknat, på Järnagatan och Slussgatan, från norr
Nygatan, Storgatan och Västa Kanalgatan.

Längs med kanalen kan man sitta och filosofera och titta
på vattnet och båtarna som passerar. Foto av Bo Grön-
lund

Entré Järnagatan, där bebyggelsen sluter gaturummet.
Foto av Christina

Det finns några privata trädgårdar ner mot
Maren och på taken samt innegårdar som bidrar
till Södertälje Centrums grönska.
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Marenplan med McDonald´s och Mias gatukök i blick-
fånget och trappan till vänster. Foto av Christina



I Södertälje Centrum kan man finna många
platser som har utblick över staden. Dessa
platser är oftast högt placerade eller ligger på en
öppen plats. Orionkullen ger en fin utblick över
Södertälje kanal samt över delar av Centrum.

Från Olof  Palmes plats ser man över Maren och
förbindelseleden till Saltsjön, liksom över
gågatan. Längs med hela vattenlinjen kan man få
fina utblickar över både Centrum och dess
omgivning.

Utblick från Orionkullen mot söder över Maren. Foto av
Christina
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Vid Marentrappan kan man få en vy över Maren och
skymta förbindelseleden till Saltsjön. Foto av Christina



Slutsatser
Nygatan och Turingegatan är viktiga huvudståk, Nygatan har till viss del en trist gatumiljö och är
inte så gång- och cykelvänlig.

En annan viktig del i Centrum är stråken och kopplingen mellan olika målpunkter som t ex
Centralstationen och gågatan. Det är viktigt att de är tydliga och samtidigt ger en upplevelse.

Gågatan har inte rustats upp på flera decennier vilket bidragit till att Centrum ser slitet och tråkigt
ut.

Marenplan har rustats upp och gjorts till ett stort uterum. Man hade planer på att en del av
torghandeln skulle hamna här, men så blev det inte. Idag ligger några av stadens restauranger här
vilket ibland bidrar till att det blir stökigt, speciellt under helgnätterna. På somrarna används dock
Marenplan av människor som äter sin lunch här, tar sig en glass eller matar fåglarna.

En fördel för de boende i Centrum är närheten till service, vilket bör förstärkas genom att göra
Centrum mer attraktivt att vistas i och göra det mera tillgängligt, både för biltrafikanter och andra.

Entréerna till Centrum är vaga och föga välkomnande och bör åtgärdas då man vill få många fler
besökare till staden.

Tillgängligheten till och promenadvägar runt kanalen och Maren är god men vissa delar av sträckan
borde ses över och ordnas så det inte ser så vildvuxet ut.

Saltsjögatan med sina småhus ligger öster om Stadsparken. Foto av Christina
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Södertälje Centrum har länge haft problem med trafiken nere i stadskärnan. Redan på 1950-talet
talade man om bilökningen i staden. Lösningar har gjorts som t ex den fyrfiliga Mälarbron och
Oxbacksleden väster om staden. Turingegatan med Mälarbron är en stor förbindelselänk mellan den
västra och den östra delen av staden. Gatorna i Centrum är utformade efter det rutnät som man tog
fram en gång i tiden. Det vill säga att gatorna går i nord-sydlig eller öst-västlig riktning.
Hastigheten i Centrum är för närvarande 50 km/h. När Mälarbron eller Slussbron har broöppning
kan det bli långa köer vilket bidrar till att många trafikanter istället väljer att ta en annan väg, genom
Centrum till den bro som är farbar.

Gatorna i Centrum
Storgatan är den väg som funnits längst och som går genom de centrala delarna av Centrum, förbi
Stortorget och Kyrkan. Storgatan är, i de centrala delarna, en gågata som börjar vid Stortorget och
slutar i korsningen Torekällgatan/Ekdalsgatan. Järnagatan är en annan väg som funnits en längre
tid och som i norr blir Storgatan. Gatan har en blandad funktion, dels som genomfart och dels som
shoppingstråk. Nygatan fungerar idag som genomfart, infart, matargata och affärsgata. Det innebär
att gatan är mycket trafikerad då den samlar upp trafik till och från Centrum. Med så många
funktioner blir gatan en barriär i staden.
 Slussgatan och Västra Kanalgatan är infarter och viktiga entréer till Centrum. Slussgatan
förbinder Centrum med Slussbron och den sydöstra delen av staden. Västra Kanalgatan är en gata
som blivit trafikerad efter att Köpmangatan gjordes till en bussgata.

Centrums kommunikationsstruktur

Nygatan från norr. S.ta Ragnhildsgatan fortsätta i en
gångbro från Luna-huset över till andra sidan. Foto av
Christina

Slussgatan från McDonald´s. Foto av Christina

                                   40

Järnagatan från Saltsjötorget. Foto av Christina



Kollektivtrafik
Vid Centralstationen ligger Lovisinsgatan, som
även den är en bussgata, där alla bussar går
igenom Södertälje Centrum. Tåg till Stockholm
och Gnesta (via Södertälje Syd) går härifrån och
förbinder Centrum med resten av Sverige.
De flesta bussarna passerar de centrala delarna
via Nygatan eller Köpmangatan och binder
samman staden. Turtätheten är hög så
möjligheten att resa med buss är stor.

Gående och cyklister
Det finns inget sammanhängande gång- och
cykelnät i centrum. Längs gatorna finns det
trottoarer men cyklisterna får samsas om
utrymmet längs vägarna med andra fordon.

Längs gågatan kan man röra sig fritt då inga
fordon, mer än varutransportfordon, får vistas
här. Det är inga större problem att cykla längs
gatorna i Centrum, det kan dock bli konflikter
längs Storgatan/Järnagatan och Nygatan då
många trafikanter, speciellt bussar, vill komma
fram.

Lovisionsgatan används idag som bussgata och är vissa
tider tom på både människor och bussar. Foto av Christina

Någon som cyklar längs Nygatan. Foto av Christina

Korsningen Torekällg./Ekdalsg. - Storgatan är en plats
som många upplever som farlig. Foto av Christina

I Södertälje Centrum är nivåskillnaden stor. Det
skiljer cirka åtta meter mellan Storgatan och
Nygatan. Detta bidrar till att många som cyklar
kan få hög fart i nedförsbackarna.

Det finns några punkter, speciellt korsningar, i
Centrum som gör att många känner sig otrygga
i trafiken.
Korsningen Torekällgatan/Ekdalsgatan �
Storgatan är en typisk sådan punkt, här kommer
bussar och bilar från tre håll och gågatan slutar
här vilket gör att både gående och bilister måste
vara extra uppmärksamma.

Nygatan är en gata med många korsningar och
dålig sikt, med många korsningar kommer även
många övergångsställen, vilka kan ge falsk
trygghet åt fotgängarna. Som sagts tidigare kör
många i hög hastighet på denna väg då den är
mycket bred på vissa ställen.

Parkering
Det finns parkeringsplatser både inom- och
utomhus i och runt Centrum. I mitt
avgränsningsområde finns det cirka 1060
parkeringsplatser och av dessa ligger 530 i
parkeringsgarage. Det finns även 20
handikappsparkeringsplatser. Garagen utnyttjas
dock inte i den utsträckning som man önskar.

Södertälje kanal, som är en av två infarter till
Stockholm vattenvägen, går öster om centrum
och är en trafikerad genomfartsled för större
fartyg som ska till andra hamnar i Mälaren.
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Slutsatser
Kapaciteten i gatunätet är inte alltid tillräcklig,
då framkomlighetsproblem och köbildning
förekommer bör åtgärder vidtas genom att
begränsa framkomligheten i Centrum.

Nygatan har en blandad funktion som skapar en
oklarhet och bidrar till konfliktsituationer.
Trafikanter och fotgängare upplever Nygatan
som otrygg då många kör fort här på grund av
att gatans bredd inbjuder till ökade hastigheter.

Källa:
Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun
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Kommunen har gjort några mätningar vad gäller
trafikflödet i Centrum. Man kan se på kartan
bredvid att trafikflödet är relativt högt på Nyga-
tan och Västra kanalgatan. De mätningar som
gjorts är inte många just för att trafiken kan bli
stillastående vissa tider vilket då visar fel flöde i
trafiken. På kartan kan man se vardagsdygns-
beräkning på trafikflödet i Centrum. Siffrorna i
parantes visar det år man gjort beräkningarna.
De siffror som saknar parantes är gjorda år
2003.

Korsningen Storgatan - Torekällgatan/Ekdalsgatan skapar konflikter mellan trafikanter och gående
då det är många som passerar här. Torekällgatan/Ekdalsgatan bildar en barriär för gående och de
kommersiella verksamheterna och borde därför åtgärdas för att underlätta övergången från gågatan
till Järnagatan.

Köpmangatan kan bli öde vissa tider på dygnet, speciellt kvällar och nätter, då detta är baksidan av
gågatan och dess varuhus på den östra sidan. Detta kan ge en känsla av otrygghet.

Problemen i trafiken anses bland annat vara att trafikregler, som hastighet och parkering, inte
efterlevs och att sikten är dålig. Trafiksituationen i Centrum bidrar till att många känner sig otrygga
när de vistas här, speciellt när man ska korsa vägar. Genom att sänka hastigheten genom Centrum
kan man minska olycksrisken samt minska trafiken i allmänhet.

Kollektivtrafiknätet är väl utvecklat i Centrum men kan förbättras, då bussarna kommer i karavan
när de lämnar stationen och åker mot Centrum.

Södertälje Centrum ligger ca 45 minuters tågresa ifrån Stockholm vilket gör att det är lätt och
smidigt att ta sig till och från Södertälje.

Det finns gott om parkeringsplatser i Centrum. Åtgärder bör göras för att göra parkeringshusen
mer tillgängliga och trygga samt se över priset.
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Det dagliga livet i Centrum karaktäriseras av ett lugn, människor går till och från jobbet, handlar i
butiker med mera. På kvällen restaurangbesök, fönstershopping, biobesök eller liknande.

Människor rör sig under dagen i hela Centrum, men speciellt längs med stråket Järnagatan/
Storgatan samt Nygatan, då många går till och från tåget och jobbet, eller andra delar av Centrum.

Dagpulsens och nattpulsens utpräglade vistelseområden skiljer sig inte så mycket åt. På dagarna
vistas dock de flesta på gågatan och under kvällen och natten är tempot betydligt lugnare här,
speciellt under vardagarna. På helgerna kan man se ett stråk mellan de olika restaurangerna och
pubarna längs Järnagatan/Storgatan och nere vid Maren. Den senaste tiden har det varit livat nere
vid Maren och polis har fått rycka ut. På sommaren vistas människor i Stadsparken på dagarna och
spelar boule eller går på allsång en kväll i veckan.

Aktiviteter
I Centrum finns det inte så många sportaktiviteter som kan utföras mer än de som sker i
restaurangernas danslokaler och så klart promenader. Ungdomarna vistas mest på gågatan och vid
Marenplan, där McDonald´s och Mias gatukök finns.

Södertälje har historiskt sett haft ett väl organiserat idrottsföreningsliv med Assyriska i fotboll och
SSK i ishockey som goda aktivitetsutövare.

Livet i Centrum

Marenplan med McDonald´s och Mias gatukök med sitt asieninspirerande tak. Foto av Christina
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Södra delen av gågatan, vid Kringlan. Foto av Christina



Man kan hitta många kulturella kretsar nere i
Centrum, bland annat teater, konst och musik,
eller varför inte kultivera sig på stadsbiblioteket
eller besöka museet på Torekällberget. För de
äldre finns PRO som har sina lokaler på Västra
Kanalgatan. Nere vid Hebbevillan spelas det
sommarteater och i Stadsparken har man allsång
på sommaren.

Evenemang
Varje sommar, håller staden en festival,
Täljefestivalen, då människor samlas vid
Marenplan för att lyssna på livemusik eller andra
aktiviteter som erbjuds. Under denna festival
brukar även företagen i Södertälje anmäla sig till
drakrodden för att se vilket företag som är
starkast och snyggast utklätt.
  Vid juletid kan man skåda konstnärers
utsmyckade julgranar nere vid Marenplan och på
gågatan och uppe på Torekällberget kan man
uppleva julmarknader.

Hebbevillan en sommardag. Foto av Bo Grönlund

Man kan även under februari månad se
isskulpturer på Politikertorget.
En tradition bland Södertäljes gymnasieskolor
är att gå längs gågatan upp till Torekällberget där
de hyllas av nära och kära när de avslutar
gymnasiet.

De konstnärliga granarna. Under denna vinter var Söder-
tälje sjukhus hotat för nedläggning vilket påverkade
utsmyckningen av granarna i år. Foto av Christina

En annan ny tradition är Brolöpet som hålls
varje sommar och tar löparna från Stortorget,
runt kanalen till Saltsjöbron och tillbaks runt
Maren, allt som allt åtta kilometer.
Politikertorget, som ligger på gågatan, kan man,
vid valtider, höra politiker tala. År 2003 byggdes
en scen här för att underlätta uppträdanden,
inte bara av politiker.

Scenen ligger öster om Politikertorget och byggdes under
2003. Foto av Christina

Centrums målpunkter är många beroende på
vad människor har för ärende. Några av
målpunkterna är Centralstationen samt
Marenplan och gågatan med sina utbud på
shopping och restauranger.
Utanför Centrum, fast på gångavstånd, finns
TomTits experiment som är ett
vetenskapscenter, Sydpoolen med ett
äventyrsbad, SPA och relaxavdelning för de
vuxna samt Torekällbergets museum med djur
och några av Södertäljes äldsta byggnader. Dessa
platser är välkända och drar till sig besökare från
hela Sverige. År 2002 besöktes Södertälje av ca
1,2 miljoner människor.
Andra viktiga mål är Södertälje sjukhus och
Campus Tälje som även de ligger bara på
gångavstånd från Centrum.

Några gånger i veckan finns det torghandel på
Stortorget och nere vid Stadsparkens södra ände
finns fiskebåten med dagsfärsk fisk.

Rekreation
I Centrum finns det fyra parker som man kan se
som gröna rum i stadsbilden, den största är
Stadsparken med boulebana, lekplats,
planteringar och en scen. En annan är
Slussparken som ligger intill slussen med stora
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gräsytor och en promenadslinga längs kanalen.
De andra är Turingelunden väster om kyrkan,
parken vid Kulturskolan och Stationsparken. På
sommaren används parkerna av stadens
invånare medan på vintern är de mer eller
mindre öde.

Slutsatser
Marenplan upplevs som en otrygg plats under dygnets mörka timmar. Några av Centrums
restauranger och krogar ligger här vilket bidrar till att många vistas här ute när restaurangerna har
stängt. Ungdomarna, som inte har åldern inne för att komma in på uteställena, vistas på
McDonald´s, som ligger ovanpå några av restaurangerna, eller runt Marenplan.

Parkerna bör rustas upp så att de även vintertid ser trevliga ut så att invånarna kan utnyttja dem.

Södertälje Centrum har stort utbud av kulturella verksamheter så som till exempel teater och
konsthall.

Centrum bör göras mer attraktivt för att promenera och vistas i.

Det saknas organiserade platser för ungdomar att träffas på både utom- och inomhus.

Källa:
www.sodertaljeturism.se
www.sodertalje.se

Andra rekreationsområden som finns i Centrum
är grönskan och gångbroarna runt Maren och
kanalen. Utanför Centrum finns Kusens backe
med elljusspår, promenadslinga med utsikt över
Centrum eller varför inte gå väster ut till
Badparken med tennisbana och skog. Man går
genom Badparken för att ta sig till
Torekällberget där man kan få se över Centrum
mot öst. I Södertälje har man år 2003 anlagt en
hälsoslinga som går från Mälarbron till
Saltsjöbron, en sträcka på ca sex kilometer, det
går dock att fuska och gå över Slussbron för att
korta ner promenaden.

Utmärkelser
Södertälje har fått utmärkelsen att ha �Sveriges
bästa stadsmiljö för barn� av Stadsmiljörådet
2001, tack vare Sydpoolen med sitt äventyrsbad,
Science centret TomTits experiment samt
Torekällberget med friluftsmuseum och djurpark,
alla på gångavstånd från stadskärnan. Denna
utmärkelse bör staden beakta då många familjer
kommer för att besöka staden.

En promenad runt Maren kan vara en trevlig upplevelse.
Foto av Christina
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Slutsats

Efter varje kapitel har jag dragit slutsatser, dessa sammanfattas i detta kapitel. Jag har försök att titta
på helheten i staden och satt ihop de slutsatser som är mest relevanta.

Den första bilden man får av staden efter att ha kommit
från stationensområdet är denna. Entrén är otydlig och
svårorienterad. Foto av Christina

Kopplingen Centralstationen - Maren/gågatan
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Detta stråk är vagt och otydligt för fotgängare
som besöker staden. Det skulle behöva
förstärkas då det är svårt att hitta till de centrala
delarna från stationen. Kommer man från
Centralstationen för första gången är det svårt
att förstå vart man ska gå. Då stationsområdet,
tillsammans med bussgatan, blir stort är det
svårt att orientera sig här. Informationsskylten
sitter sydväst om stationshuset medan man ska
gå norrut för att komma till Centrum och
gågatan. Både entrén från perongen till
Järnagatan samt från Järnagatan till gågatan är
svåra att orientera sig ifrån. Åtgärder bör göras
så man förstärker stråket mellan Centralstatioen
och gågatan.



Marenplan
Denna plats har en betydelse för stadens
invånare. Många vistas här på sommaren,
sittandes eller promenerandes längs Maren.
Dock inte i lika stor utsträckning som de skulle
kunna göra. Marenplan behöver ges en ny
användning. Idag styr restaurangerna som
McDonald´s och Mias gatukök hela Marens
karaktär. Detta område bör lyftas upp mer för
medborgarna, unga som gamla.
Även stråket längs med Marens västra sida  bör
göras något med.

Nygatan
Gatan är en av Södertälje Centrums mest
trafikerade vägar. Den skulle avlastas från
biltrafik när man byggde Oxbacksleden (som
ligger väster om Nygatan). Dock blev inte
resultatet så. Idag används Nygatan flitigt av
fordonstrafik. Vägen inbjuder till högre
hastighet i dess norra delar då vägen är bredare
här. Den kommersiella servicen som ligger längs
gatan kommer inte till sin rätt och det är ofta
omsättning på hyresgäster i butikslokalerna.

Nygatan en vanlig dag. Foto av Christina

Köpmangatan
Gatan används idag som bussgata. På dagarna
kan det vara många människor i rörelse här,
speciellt vid rusningstid. På kvällarna kan det bli
rätt öde, speciellt efter att butikerna stängts i
Centrum. Köpmangatan ligger på baksidan av
varuhusen Kringlan och Åhléns och ingång till
bostadshusen som ligger ovanpå varuhusen
finns här.

Köpmangatan från söder. Foto av Christina

Gågatan med byggnader som skymmer sikten. Foto
Christina

Gågatan
Jag anser att vatten är en kvalité i en stad och att
Södertälje ligger där det ligger beror på att
Mälaren och Saltsjön möts här och historiskt
har denna plats betytt mycket för sjöfarten. Det
är svårt att förstå att man är så nära vattnet när
man är i Centrum. Stråket mellan Storgatan/
gågata och Maren bör därför förstärkas och
göras mer tydlig. Längs med gågatan har man
under det senaste deceniet låtit små utekaféer
byggas och korvvagnar stå. Dessa skymmer
både sikten och stör upplevelsen för
människorna som går längs gatan. Även
skulpturerna som finns längs med gågatan
försvinner då dessa byggnader helt tagit över
gågatan.

McDonald´s och Mias gatukök vid Maren. Foto av Chris-
tina
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Bostäder i Centrum
Centrum är ett attraktivt område att bo i i
Södertälje. Många unga och äldre vill komma
nära den service som man får här.
För att stärka stadskärnan bör man förtäta i de
centrala delarna och ge fler verksamheter
chansen att etablera sig i Centrum.

Västra Kanalgatan från söder. Foto av Christina

Parkeringsbehoven
Det finns gott om parkeringsplatser i Centrum,
om man inkluderar de i parkeringshusen. Det
finns närmare 2 000 parkeringsplatser i de
centrala delarna av staden och av dessa ligger
cirka 600 platser i parkeringsgaragen eller på
parkeringsdäck. Många vill inte parkera i
parkeringsgaragen vilket gör att det kan vara
svårt att bli av med bilen och man väljer istället
att cirkulera runt i Centrum tills man hittar en
ledig plats. Åtgärder bör vidtas för att göra
parkeringsgaragen tillgängligare och tryggare.
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Parkerna
Turingeparken och parken vid Kulturskolan,
skulle behöva rustas upp, då de inte utnyttjas
idag av så många, mer än som
�genomfartspark�. Deras placering är inte så bra
då de ligger nära två hårt trafikerade vägar.
Dock behövs dessa �gröna rum� i den annars så
täta och trafikerade staden. Åtgärder bör göras
så att de blir trivsammare, även på vintern.

Parken vid Kulturskolan. Foto av Bo Görnlund

Telgehusets parkeringsdäck en vardagsförmiddag. Foto av
Christina



Efter att ha gjort denna Ortsanalys samt tittat på slutsatserna har jag kommit fram till några förslag
på förändringar som jag anser bör göras. Om man tittar på helheten i Centrum så måste man stärka
stråken mellan de viktigaste målpunkterna i staden, som till exempel mellan attraktionerna Tom Tits,
Sydpoolen och Torekällberget samt mellan Centralstationen och gågatan.
Ett öppnare Centrum ger mer ljus och utblickar, med bänkar längs med gågatan och träd som
skuggar bidrar man med ett attraktivare Centrum. Nedan presenterar jag några förslag på
förändringar. Ordningsföljden på förslagen utgår från deras genomförandeordning, det vill säga det
jag anser är i dagsläget i störst behov av förändring.

Förslag
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När man som besökare kommer till Södertälje
Centralstation kan det vara svårt att förstå var
man ska ta vägen för att komma till Centrum.

Kopplingen Centralstationen - Maren/gågatan

Ett förslag, som är billigt att genomföra, är att
förtydliga stråket genom att göra skyltar som
syns och som ska finnas i nära anslutning till
tågen samt bussarna. En informationstavla med
karta och intressanta sevärdheter bör finnas vid
sidan om skylten.

Från pendeltågsperrongen har man denna vy framför sig.
Man har bussgatan till höger om en och stationshuset rakt
framför sig. Foto av Bo Grönlund

Ett annat alternativ, men som kräver lite mer tid
och arbete, är att förstärka stråket från
Centralstationen ner till Maren och vattnet. Om
man leder gångstråket genom Stadsparken får
man inte bara en snabbare kontakt med vattnet
utan man får även en upplevelse längs stråket.
Man får se parkens alla blommor på sommaren
och vinters vackra arrangemang med grönska
och skulpturer, och längs med Saltsjögatan kan
man se några av stadens småhus från slutet av
1800-talet och början av 1900-talet, samt
vattnet.

Stadsparken med Stadshotellet, eller Park Hotel som den
idag heter, i bakgrunden. Foto av Bo Grönlund

Väljer man att gå längs Saltsjögatan efter att
man gått genom Stadsparken kommer man
ganska snart i kontakt med den kommersiella
servicen.

Småhusen längs Saltsjögatan. Foto av Christina

När man kommer upp till Saltsjögatan, från Stadsparken,
kommer fram till denna korsning. Här kan man välja att
gå till vänster (rakt fram i bild) och följa Saltsjögatan eller
gå rakt fram (till höger i bild) längs Strandgatan. Foto av
Christina

Strandgatan. Foto av Bo Grönlund
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Förslag på ny dragning av gångstig ner till Maren.
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Förslaget går ut på att göra gågatan mer gåvänlig
genom att förlänga gatan fram till Badhusgatan
samt göra vändplaner på Torekällgatan och
Ekdalsgatan. Detta kommer att ge ett tryggare
och säkrare Centrum samt gör gågatan längre
och ger kontakt med vattnet och den
kommersiella servicen som finns längs
Järnagatan.

gågatan

Jag tar bort de byggnader som ligger längs med
gågatan, det vill säga gatukök och byggnader till
uteserveringar. Genom att ta bort byggnaderna
blir gågatan mer öppen och trevlig att vistas i.
Ny markbeläggning kommer att läggas längs
Storgatan och Järnagatan.

Korsningen Torekällgatan/Ekdalsgatan - Storgatan.
Genom att förlänga gågatan kommer övergången till
Järnagatan bli tryggare.  Foto av Christina

Det blir även lättare att orientera sig genom att
man öppnar upp så man får bättre utsikt längs
gågatan. Jag kommer däremot att lämna kvar
lekskulpturen på gågatan så barnen har något att
göra i Centrum och de vattenskulpturer som
idag finns här samt den nya scen som byggts
under år 2003.

 Med hjälp av vatten försöker jag återknyta gatan
till historien, då man tror att det var här som
båtarna en gång i tiden gick. Jag höjer upp samt
sänker en vattenlinje genom hela gågatan som
rinner ner till Maren. Öppningar kommer att
finnas men man kommer även att kunna gå över
vattnet där det är nersänkt i marken.

Lekskulpturen �Lektåget� av Gustav Kraitz står mitt på
gågatan för barnen att leka i under tiden föräldrarna
handlar. Foto av Christina

Längs gågatan är det svårt att få en översikt mot Järna-
gatan då byggnader står ivägen. Foto av Christina
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Förslag på hur man kan förlänga gågatan och göra den trevligare och attraktiv-
are att vistas i.
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Hebbevillan från Kusens backe. Foto av Christina

Denna plats är unik för staden då den tar
invånarna ner till vattnet där de kan njuta av ett
lugn som annars är svårt att få så centralt.

Marenplan

Marenplan domineras idag av McDonald´s och
Mias gatukök. De har inte anpassats till den
befintliga bebyggelsen vilket ger en brokig och
oordnad känsla. Det finns ingen harmoni i
bebyggelsen.

Några träd planteras utanför byggnaderna för
att ge skugga på det annars öppna torget nere
vid Marenplan.

Öster om Marenplan finns idag en parkering,
här föreslår jag att ett Ungdomshus ska ligga,
som ett slags aktivitetshus med rådgivning.
Utemiljön ska erbjuda exempelvis
skateboardramp och bollplan. Söder om platsen
för skateboardrampen hade jag tänkt att man
skulle kunna bygga upp några gräskullar för att
ge de yngre barnen lite utrymme för lek. Varför
inte ta dit ett nerhugget träd för naturlekar.

Jag har tänkt mig att denna plats ska användas
av alla invånare, stora som små, gamla som
unga.
En första åtgärd ska vara att dra Köpmangatan
rak, för att ge en mer stadsmässig karaktär på
gatan, men även för att ge ett siktstråk från
Köpmangatan mot söder och kanalen.

En byggnad, innehållande Stadshus ska ligga där
McDonald´s ligger idag. Byggnaden kommer bli
ett sutteränghus då nivåskillnaden är cirka fyra
meter. Den kommer vara fyra våningar hög ner
mot Maren och innehålla ett parkeringsgarage.
I anslutning till Stadshuset ska ett Kulturhus
ligga. För att detta skall vara möjligt föreslår jag
att Marenplan byggs ut genom att täcka över en
del av vattenytan. Byggnaden bör ligga söder
om Stadshuset och innehålla restaurang och vara
tre våningar hög.

Marenplan med McDonald´s rakt framför och Mias
gatukök till vänster i bild. Foto av Christina

Gräskullar öster om Ungdomshuset

En liten parkering lämnas för besökare till
Hebbevillan då många vistas här på sommaren
då teatrar spelas här och fika serveras.

Utblick från Marenplan. Foto av Chrisitna

Jag har valt att låta en knyck avsluta
Köpmangatan och gå över till Slussgatan som
ska vara en mer kurvig gata så man förstår att
man börjar komma utanför Centrum. Jag har
valt att behålla grönytorna längs Slussgatan och
Maren, för att bibehålla mjukrummet längs
dessa stråk.
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Husens form är ej bestämd i denna skiss utan ska tas fram under exempelvis en arkitekttävling.

Inspirationsbild från nätet. Fotograf  är Skott.

Nere vid vattnet vid Marenplan anläggs en
Shoppinghamn, den har tidigare legat här men
flyttats till kanalen, öster om Hebbevillan. Här
kan båtar ta sig in och handla det sista de
behöver innan de ger sig iväg ut på havet. Detta
innebär att Marenbron måste tas bort eller
ersättas av en öppningsbar gångbro.

Heikkinen & Komonens Vuotalo Cultural Center i
Helsingfors, Finland.



Då gatan är mycket trafikerad vissa tider på
dygnet och bredden på gatans norra delar
inbjuder till höga hastigheter bör gatan smalas
ner och trottoarna på båda sidor breddas.

Nygatan

Jag har flyttat upp busstrafiken från
Köpmangatan hit till Nygatan. Gatan ska bli en
blandning mellan bussgata och stadsgata. Detta
innebär att fler människor kommer att vistas på
Nygatan vilket gynnar butikerna och annan
verksamhet som ligger här.

Parkeringsplatserna längs Nygatan kommer att
försvinna men parkeringshusen kommer att
finnas kvar. Informationsskyltar som talar om
att det finns lediga platser bör sättas upp för att
göra trafiken mer smidig och underlätta för
bilister. Det kommer dock finnas
handikappsparkeringsplatser längs med gatan.

Mer vegetation längs gatan bör planteras för att
ge en mer trivsam miljö och för att kanske i
framtiden bli ännu en shoppinggata i Södertäljes
stadsmiljö.

Nygatans norra delar inbjuder till högre hastigheter och
dubbelparkering. Foto av Christina

Förslagsskiss över del av Nygatan. b betyder bussficka.

Nygatans södra delar. Foto av Christina
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Det råder en efterfrågan på bostäder i de
centrala delarna av Södertälje då service och
kommunikationer är bra här. Jag har tittat på
mark för exploatering av bostäder i Centrum.
Ett av områdena som jag tittat lite närmre på är
Västra kanalgatan.

Köpmangatan & Bostäder i Centrum

Genom att öppna Köpmangatan för all trafik
och göra entréer till varuhusen även från denna
sida kan denna gata bli mer livfull och bli en
stadsgata istället för en bussgata. Kanske fler
verksamheter och butiker längs gatan.

Om man tillåter biltrafik på Köpmangatan kan
man begränsa framkomligheten längs Västra
Kanalgatan och därmed placera bebyggelse
längs gatans västra del ner mot kanalen.
Flerfamiljshus i sutteräng ner mot kanalen samt
husbåtar nere vid Kanalholmen kan vara en
lösning på bostadsfrågan. Varför inte bygga på
parkeringarna. Parkeringsgarage kan finnas i
husen.

Kanalholmen ligger i Södertälje kanals västra del, mellan
den nya och gamla kanalen. Foto av Bo Grönlund

Västra kanalgatan sett från gatans norra del. Man kan
skymta Kanalholmen med sina båtar. Foto av Bo Grön-
lund

Förslagsskiss över bostäder längs Västra kanalgatan och
Kanalholmen.
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Inspirationsbilder på Folkparken i Södertälje. Ritade av
Studie 1.11, Michael Klingemann och byggdes 2000. Foto
av Christina



I Centrums utemiljö finns det inte många gröna
andrum. Genom att rusta upp parkerna kan
man få en trevligare miljö att vistas i trots deras
placering vid de trafikerade vägarna.
Kanske en utmaning för trädgårdsmästaren.

Parkerna

Eftersom parkeringsbehovet i Centrum är högt
och de parkeringsplatser som finns på mark inte
är tillräckliga bör man se till att parkeringshusen
och garagen används mer.

Plantering av växter som klarar av kalla
vinterdagar och skulpturer kan vara en åtgärd
för att liva upp ett annars ganska tråkigt inslag i
staden under vinterhalvåret.

Turingelunden med kyrkan i bakgrunden. Många använder
lunden som en genomfartsväg till Centrum. Värför inte
göra det till en upplevelse även vintertid. Foto av Bo
Grönlund

Parkeringsbehoven

Utanför en kyrkogård i Skellefteå en vinterdag. Varför inte
göra något liknande i Centrum. Foto av Christina
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Genom att ha information utanför p-husen kan
man underlätta för bilister att se om det finns
några lediga parkeringsplatser eller inte. Och
varför inte göra det billigare att parkera utanför
Centrum och mycket dyrare i Centrum.

Parkeringen vid Hebbevillan, söder om Orionkullen.
Foto av Christina

När ny bebyggelse tillkommer i Centrum bör
man se till att parkeringsplatser byggs i husen.

I mina förslag kommer jag ta cirka 200
parkeringsplatser i besittning. Jag har räknat,
med hjälp av uppgifter från Nordisk parkering
och Samhällsbyggnadskontoret, att det finns ett
hundratal lediga parkeringsplatser i garagen.
Dessa platser samt de nya garagens
parkeringsplatser (de som byggs under de nya
husen på Västra kanalgatans västra sida)
kommer att ersätta de som tagits bort.

Infart till Åhléns parkeringshus. Foto av Christina
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