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Förord

Detta examensarbete är ett underlag för vidare
planering i Telefonplansområdet. En stor del av
materialet utgörs av bakgrundsbeskrivning, be-
skrivning av fysiska förutsättningar, samt en
genomgång av platser och miljöer i området. Jag
har gett detta stort utrymme i arbetet dels på
grund av att områdets komplexitet och mångsi-
dighet förtjänar att beskrivas utförligt, men även
på grund av egen nyfikenhet, vilket är en given
frihet i samband med examensarbete. Intresset
har gjort att jag bland annat har fördjupat mig i
den historiska utvecklingen, något som kanske
inte så tydligt återspeglas i förslaget, men som
har betytt mycket för egen del och därför har ett
egenvärde.

Idéerna och målen med arbetet har reviderats
många gånger under arbetets gång. Det har t ex
visat sig vara svårt att tillämpa de stadsbyggnads-
principer som legat till grund för områdets ut-
veckling omkring 30 – 40-talet då det skedde
som snabbast. Detta var en ursprunglig målsätt-
ning. Det som präglar stadsplanen i t ex LM sta-
den är ett organiskt, oregelbundet vägnät med
byggnadernas placering anpassade till terrängen.
För det första är planområdet för litet för att göra
några större stadsplanemässiga utsvävningar. Det
blir mer fråga om en komplettering och ett för-
sök till anpassning till omgivande bebyggelse.
För det andra är inte oregelbundenhet vad ett
redan ostrukturerat område behöver. De
komplexa förutsättningarna, som t ex tunnelba-
nan, är väldigt styrande för förslaget och skapar
riktningar i bebyggelsen som är svåra att und-
vika. Arbetet gör inte anspråk på att vara hel-
täckande och räta ut alla frågetecken. Något så-
dant är inte möjligt inom ramarna för ett exa-
mensarbete. Däremot hoppas jag kunna föra pro-
cessen något steg framåt och bidra med några
idéer som kan vara beståndsdelar i det fortsatta
planarbetet.

Jag har flera personer att tacka för stöd under
arbetets gång. Plansektionens ytterstadsav-
delning på Stockholms stads stadsbyggnads-
kontor, från vilka jag ursprungligen fick försla-
get till detta planprojekt och som lånade ut en

arbetsplats, har givetvis betytt mycket för mig.
Torbjörn Johansson har med sin långa erfaren-
het som ansvarig för planarbetet i området varit
till stor hjälp med idéer och inspiration, samt
bidragit med kunskap om områdets förutsätt-
ningar. I arbetets slutfas har Anders Nordlund
från Reflex Arkitekter varit ett bollplank i
skisskedet och i arbetet med förslagsdelen. Un-
der hela arbetets gång har Anders Törnqvist, Pro-
fessor på Magisterprogrammet Fysisk planering
vid Blekinge Tekniska Högskola, varit tålmodig
och tagit sig tid att träffa mig vid ett flertal gånger
i Stockholm. Han har också varit till hjälp med
arbetets omfattning och struktur.

Tobias Stenmark
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jämnt mot söder. Bebyggelsen i området utgörs
av trädgårdsstad, smalhusstad, äldre förstad och
verksamhetsområde. Inom den senare typen, där
planeringen är fokuserad, saknas sammanhäng-
ande grönstruktur. LM Ericssons telefonfabrik,
med sin arkitektoniskt utmärkande bebyggelse
och sitt höga torn, sätter stark prägel på områ-
det. E4 passerar strax söder om området. Avfarts-
vägen från denna till området fungerar som en-
tré till området. Huvudvägarna har relativt stor
trafikmängd. Tunnelbanan, samt ett antal buss-
linjer trafikerar området, vilket skapar gynn-
samma förutsättningar för nya etableringar, men
också en komplicerad planeringsförutsättning.
Gång- och cykelvägnätet behöver förbättras.
2003 hade Ericsson ca 4000 anställda i områ-
det. Sedan 2003 ligger konstfack med ca 800
lärare och elever i Ericssons gamla fabrikslokal.
En mindre serviceanhopning med livsmedels-
affär, post, apotek och bibliotek ligger vid Tele-
fonplans torg. Förskola, låg- och mellanstadie-
skola, samt barnomsorg finns i området. Gym-
nasieskola finns inom stadsdelen. Huvuddelen
av planområdet utgörs av kv Tvålflingan 5, som
ägs av Drott, samt av kommunal mark  norr om
denna vid tunnelbanan. Kv Tvålflingan är starkt
präglat av industriverksamhet och är i behov av
total upprustning för att kunna möta aktuell ef-
terfrågan.

1.6 Planeringsläge

Sedan 1980-talet har ett stort antal utredningar
och planer gjorts som olika led i upprustningen
av den äldre ytterstaden. 1986 gjordes ett
upprustningsprogram med förslag till 200 lägen-
heter, 20 000 m² kontor, samt service. KF gjorde
en kontorsdominerad vidareutveckling 1989. En
trafik- och gatumiljöplan för bland annat för
telefonplansområdet färdigställdes 2000. Upp-
rustning av Tellusborgsvägen och Mikrofon-
vägen föreslås, samt cirkulationsplats där vä-
garna möts. 2001 gjordes en utredning om be-
hovet av servicelokaler. Underlag för en större
livsmedelsbutik på ca 2000 m² finns. En
landskapsbildsanalys gjordes 2003, vilken bland
annat visar att aktuellt planområde huvudsakli-
gen är lämpligt/eventuellt lämpligt för bebyg-
gelse. Grönytorna behöver kompletteras inom
planområdet. Ett planprogram är upprättat 2003.

1. Sammanfattning

1.1 Bakgrund och syfte

Sedan industriverksamheten i området har mins-
kat har kommunens ambitioner varit att styra
markanvändningen mot kontor, bostäder och
service. Syftet med arbetet är att göra planerings-
underlag för den fortsatta planeringen, samt ett
förslag i form av en idéskiss till stöd för den fort-
satta planeringen.

1.2 Teoretiska axplock

I ett kort avsnitt görs teoretiska nedslag i aktu-
ella planeringsteorier. Genomgången görs i form
av ett referat av ett tidigare studentarbete med
en utförlig teoretisk presentation. Tät bebyg-
gelse, flexibelt gatunät och service och bostäder
koncentrerade kring goda kollektivtrafiklägen är
några av de principer som ska ligga till grund
för förslaget.

1.3 Läge och avgränsning

Området är beläget vid Telefonplan på gränsen
mellan Midsommarkransen och Västberga i
stadsdelsområdet Liljeholmen sydväst om Stock-
holms innerstad. Planområdet avgränsas huvud-
sakligen av Mikrofonvägen i väster, Telefon-
vägen i norr, kv Silvergranen i öster och Tellus-
borgsvägen i söder. På vissa ställen sträcker sig
området något utanför dessa gränser.

1.4 Historia

I början av 1900-talet började industrier anläg-
gas i det tills dess jordbrukspräglade området.
Stadsplan upprättades 1907 och under 1910-ta-
let började centrala Midsommarkransen bebyg-
gas. Nästa bebyggelsevåg kom på 1930- och
1940-talet då Telefonfabriken med tillhörande
arbetarbostäder byggdes. Tunnelbanan invigdes
1964.

1.5 Områdesbeskrivning

Området karaktäriseras av den skogsklädda
Hägerstensåsen längs områdets norra och väs-
tra sida. Nedanför denna sluttar området relativt
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1.9 Modellperspektiv

Förslagets viktigaste delar framhålls genom ett
antal modellperspektiv och en kort beskrivning.
Bilderna visar centrumanläggningen med det
centralt placerade busstorget, den centrala
bostadsstråket, den kompletterande bostads-
bebyggelsen, bostadskvarteren på fotbolls-
planen, gatuperspektiv från Mikrofonvägen och
Tellusborgsvägen, samt en jämförelse av
kompletteringen av kontorsbebyggelsen i kv
Tvålflingan och kv Timotejen.

1.10 Siffror i förslaget

Kommunens kostnader utgörs av överdäckning
av tunnelbanan med ca 1 800 m² byggbart- och
ca 4 200 m², körbart bjälklag, ca 925 m gata,
ca 2 200 m² g/c-vägar, cirkulationsplats, torg/
park, samt ca 300 planterade träd.

Intäkterna utgörs av försäljning av mark med
byggrätt för serviceanläggning med parkering,
samt för bostäder.

Totalt skapas nya byggrätter för bostäder på
ca 47 000 m² (ca 470 lgh), ca 13 000 m² kontor,
ca 4 400 m² service, ca 10 000 m² parkerings-
garage  (ca 390 platser) och ca 4 300 m² tak-
parkering (ca 170 platser).

1.7 Mål

Målet är att strukturen för vägnät och kvarters-
former ska vara organisk, sammanhållen och
lättfattlig. Byggnader ska placeras mot gatan så
att gaturummet blir klart definierat, och halv-
privata innergårdar skapas. Service lokaliseras
nära tunnelbanan, synlig från huvudgatorna. En
servicelokal med plats för en livsmedelsaffär på
2000 m² skapas. Goda annonslägen för kontors-
verksamheter ska skapas. Bussvändplatsen ska
ersättas på ett tillfredsställande sätt så att en bra
knutpunkt för kollektivtrafik skapas nära till-
gänglig service. Grönstrukturen och g/c-struk-
turen kompletteras så att sociala och ekologiska
samband skapas.

1.8 Förslag

Exploateringsgraden inom hela planområdet är
ca 1,0. Den övergripande strukturen utgörs av
ett mjukt, organsikt mönster med tät bebyggelse
och halvslutna kvarter i varierande storlekar.

Kvartersindelningen är gjord med tanke på
etappindelning och genomförbarhet. I princip ska
det som fungerar väl röras så lite som möjligt.
Enkla kompletteringar görs först, och den fri-
stående enklaven på fotbollsplanen bebyggs sist.

Befintliga gator rustas upp genom att säkrare
korsningar byggs, g/c-vägar byggs på båda si-
dor av huvudvägarna, och trädplanteringarna
kompletteras. Ett nytt flexibelt lokalnät anläggs.
Lokalgatorna trädplanteras och har kantstens-
parkering.

Parkeringsbehovet är täckt genom kantstens-
parkering, fyra garage och en takparkering. Tre
ytparkeringar ersätts i förslaget.

Busstrafiken får ett nytt busstorg centralt pla-
cerat mellan tunnelbaneuppgången och ny
centrumanläggning. Bussarna vänder genom att
köra runt tunnelbaneuppgången.

Områdets offentliga rum har fått en parkmäs-
sig karaktär med planterade torg och gaturum.
Alla gator är anlagda med trädrader. Mikrofon-
vägen får dubbla trädrader. Kvarterens inner-
gårdar bildar halvprivata gröna trädgårdar lämp-
liga för avskildhet och rekreation.

LÅGUPPLÖST WEBUPPLAGA
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2. Inledning

2.1 Bakgrund

Sedan 1980-talet har förnyelsearbeten pågått för
den äldre ytterstaden. Telefonplansområdet inne-
fattades 1986 i ett upprustningsprogram för
Hägerstensåsen, Midsommarkransen och västra
Västberga. KF, som var ägare till kv Tvålflin-
gan, presenterade 1989 ett förslag med ett nytt
stadsdelscentrum i området. Kommunen valde
att avvakta på grund av att resurserna behövdes
för bostadsplanering. Tvättmedelstillverkningen
som präglat området lades ned 1988. Under
1990-talet rådde lågkonjunktur inom byggbran-
schen. Kv Telefonflingan, där tvättmedels-
tillverkningen låg, ägs sedan 2000 av Drott, vilka
har en aktiv dialog med kommunen om områ-
dets utformning sedan dess.

2.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att med stöd av be-
fintliga planunderlag och annat material göra en
fördjupning i områdets förutsättningar, samlade
till ett underlag för den fortsatta planeringen.
Arbetet ska avslutas med en förslagsdel i form
av idéskisser som kan ligga till grund för den
fortsatta planeringen. Fokus läggs vid utform-
ningen kring tunnelbanestationen.

LÅGUPPLÖST WEBUPPLAGA
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3. Teoretiska axplock

1900- och 2000-talets arkitekturhistoria har präg-
lats av teorins roll inom arkitekturen och begrepp
som systemet, processen och planeringen har
blivit allt mer framträdande. Många arkitekter
verkar till och med mer ha levt inom teorins värld
än i verkligheten. Att reda ut alla teoretiska
strömningar kan bli mycket omfattande och jag
inte för avsikt att göra det i det här arbetet. Men
några nedslag kan ändå hjälpa till att ge perspek-
tiv på planeringen. Framför allt visar det vad jag
har fastnat för och vill ta med mig till mitt för-
slag. (Svedberg, 1988b:11)

3.1 Referat av Seigerlunds
teorigenomgång

Per Seigerlund har i sitt examensarbete ”Urbana
kärnområden och urbana spridningskorridorer”
från 1997 gjort en teoretisk genomgång av kända
teorier och synsätt kring stadsplanering. Då det
inte är av någon avgörande betydelse för detta
arbete, men ändå bidrar med intressant bak-
grundsinformation nöjer jag mig med ett kort
referat av denna.

I ”The Death And Life Of Great American
Cities” från 1961 ger, enligt Seigerlund, den
amerikanska journalisten Jane Jacobs fyra oum-
bärliga villkor för en väl fungerande stadsdel/
stadsgata: den ska ha mer än en funktion, den
ska ha små kvarter för att ge flera möjliga vägar,
bebyggelsen ska vara varierad i ålder och skick,
och den ska ha en stor koncentration av männis-
kor. För att skapa offentliga gator krävs vidare
att gränsen mellan privat och offentligt rum är
distinkt, byggnaderna ska orienteras mot gatorna
för att butiker och boende ska ha uppsyn över
det som händer där. För det tredje behövs ett
kontinuerligt flöde av människor anser Jacobs.
Detta ger också att barn gärna kan vistas på ga-
torna menar hon. Det ger liv och säkerhet efter-
som de är sedda av många.

Amerikanen Kevin Lynch har i sin bok ”The
Image Of The City”, 1960, gjort en tongivande
analys av stadens olika beståndsdelar. Han me-
nar att en god stadsbild bör vara lärbar och för-
utom ett meningsfullt innehåll, bestå av följande

fysiska element: stigar, gränser, distrikt, knut-
punkter och landmärken.

Grannskapsplaneringen har, menar Seiger-
lund, fortfarande starkt fotfäste i svenskt stads-
byggande, trots att den sedan länge är omodern.
Enligt några kritiker som Seigerlund citerar, bl.a.
Heineman 1976 och Einarsson 1991, skapar den
monokulturer av bostadsområden och verksam-
hetsområden m.m. Bostadsområdena blir lätt
segregerade eftersom människor med samma
betalningsförmåga samlas där. Heineman menar,
enligt Seigerlund, att zonering och separering
dödar stadslivet, medan en blandning skapar en
friktion som bör bejakas. Heineman förordar ett
återupprättande av gaturummet med sluten, tät
och stadsmässig bebyggelse.

I ”Stadsliv och grannskap” ger enligt Seiger-
lund författaren Bosse Bergman följande förslag
till hur stadsmässig förortsplanering kan se ut:

- Bebyggelsen koncentrerad till huvudstråken

- Gatunätet sammanhållen och lättfattlig

- Huvudstråken centrala och lättillgängliga

- Huvudstråken gena och fungerar som förbin-
delser

- Genomfartstrafik leds till huvudstråk

- Service lokaliseras till huvudstråken

- Entréer, portar, lokaler, rekreationsytor (lek/
grönytor) mot huvudstråken

Den danske arkitekten Jan Gehl ger exempel
på hur en centralt belägen skola, istället för att
avskärmas från den normala stadsgatan, kan in-
tegreras i densamma. Undervisningslokalerna
kan ligga omkring en offentlig gågata och sta-
dens café blir skolans matsal. (Livet mellem hus-
ene, 1971)

Ett traditionellt gatunät utnyttjar marken mer
ekonomiskt påstår Johan Rådberg (Den Svenska
Trädgårdsstaden, 1994) enligt Seigerlund. Ga-
torna samutnyttjas av cyklister, gående samt bi-
lar som kör och är parkerade. Entrévägar behövs
inte om huset står vid vägen.

För att reda ut om man ska bygga tätt eller
spritt refererar Seigerlund en skrivelse av Läns-
styrelsen i Stockholms län från 1995, ”Miljö på
väg”. Tätt byggande anges vara ett medel för

LÅGUPPLÖST WEBUPPLAGA
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minskad bilism, företrädesvis placerad vid goda
kollektivtrafiklägen. Lägst bilanvändande erhålls
om de centrala delarna av regionen förtätas.
Enligt en undersökning av Utrednings- och
Statistikkontoret från 1991 bland bostadssökande
som Seigerlund studerat vill en större del av be-
folkningen flytta till mer centrala lägen än
tvärtom. Detta visar att trycket på centrala bo-
städer är stort.

3.2 Sammanfattade teser

De principer som ska få prägla det fortsatta ar-
betet kan sammanfattas på följande sätt:

Genom att arbeta med stigar, gränser, distrikt,
knutpunkter och landmärken skapas goda stads-
delar. Det är viktigt hur gränsen mellan privat
och offentligt rum hanteras. Kommunikations-
ytorna ska vara flexibla och medge flera möj-
liga vägväl. Vägnätet ska vara sammanhållet och
lättfattligt. Bebyggelsen ska vara sluten, tät och
stadsmässig, orienterad mot gatorna och koncen-
trerad till huvudstråken. Service lokaliseras vid
huvudstråken. Tätt byggande vid goda kollektiv-
trafiklägen ger minskad bilism.

LÅGUPPLÖST WEBUPPLAGA
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Stadsdelsområde Liljeholmen med stadsdelarna Midsommarkransen, Västberga, Liljeholmen, Aspudden och
Gröndal. Det ungefärliga planområdet är markerat med rött.

4. Område

4.1 Läge och avgränsning

Planområdet är beläget vid Telefonplan några
kilometer sydväst om Stockholms innerstad.
Telefonplan ligger på gränsen mellan två stads-
delar, Midsommarkransen och Västberga. Dessa
stadsdelar ingår tillsammans med Liljeholmen,
Aspudden och Gröndal i stadsdelsområdet Lil-
jeholmen. (Områdesprogram Liljeholmen,
1997:2)

Planområdet innefattar kvarteret Tvålflingan
och delar av kvarteren Silvergranen, Timotejen,
Likriktaren, Västberga och Midsommarkransen.
Huvuddelen av området omges på tre sidor av
Telefonvägen, Tellusborgsvägen och Mikrofon-
vägen. På den östra sidan begränsas området av
senare tillkommen bebyggelse på kvarteret
Silvergranen. Även korsningen vid Telefonplan
ingår i planområdet, samt en del av fotbolls-

planen sydväst om Mikrofonvägen. Området
omfattar en yta på knappt 1 ha.

4.2 Historia

Under de tre sista decennierna av 1800-talet bör-
jade Stockholm växa på allvar. Runt sekelskif-
tet var det svåra tider på landsbygden i Sverige
och stora delar av befolkningen började flytta
för att hitta nya sätt att överleva. En stor del av
befolkningen utvandrade till Amerika och en stor
del flyttade in till storstäderna. Stockholm växte
till en stad med 300 000 invånare som många
levde miserabelt. Ur den svåra bostadsbrist som
blev följden i Stockholm började tanken med
arbetarförstäder utvecklas. (Andersson, 1977:4,
Ahlborn & Arnell, 2001:11)

Midsommarkransen

Jordbruksbebyggelsen Midsommarkransen in-
gick under slutet av 1800-talet i godsägaren Pehr
Lundqvists ägor. Han var ägare till ett samman-

 Planområde
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hängande område som sträckte sig från Mälaren
till Västberga. Under denna period, pågick mark-
exploateringen för fullt runt omkring Stockholm
vilket ledde till flera nya samhällen, t ex Huvud-
sta och Sundbyberg. Lundqvist deltog dock inte
i dessa spekulationer, möjligen på grund av hög
ålder. (Norenstedt, 2001:10f)

När Lundqvist dog bytte marken ägare. Karl
Sanfrid Johansson och Gustaf Ludvig Johnsson
bildade fastighetsbolaget AB Tellus 1901 och
köpte egendomen Midsommarkransen m fl med
syftet att bl a bebygga, stycka och sälja fastig-
heter i området. Invånarantalet var då ca 30 per-
soner. Ett tegelbruk anlades i kv Konvolus med
sitt lertag i nuvarande Svandammsparken och
kring detta bredde en kåkstad ut sig. Invånaran-
talet ökade till 160. Tegelbruket visade sig vara
en dålig satsning som ledde till konkurs för bo-
laget 1907. Under detta år bytte området ägare
flera gånger och hamnade till slut i Nyborgs ABs
ägo. Planerna var att utnyttja marken på ett mer
inkomstbringande sätt än som lertag.
(Norenstedt, 2001:11ff, Johansson, I, 1987:250,
Ahlborn & Arnell, 2002:21)

Dessa ägarbyten vittnar om markspekula-
tionerna vid denna tid. Värdet på råmark i Stock-
holms grannsocknar var 1920 på vissa håll 15-
30 gånger högre än 1905. I början av 20-talet
började dock råmarkspriserna att sjunka på flera
håll. Efter ett par år hade markpriset i Stockholms
närhet sjunkit med 50% och i mitten av 20-talet
var situationen panikartad med markvärden nere
på sekelskiftets nivå. Affärsskandaler började
nystas upp 1919 och kulminerade 1929 med av-

slöjandet av spekulationskarusellen kring den
folkrörelseägda Allmänna Sparbanken, vilken
avlöstes av den stora Kreugerkrashen (Johans-
son, I, 1987:414f, 421ff)

Per Olof Hallman & Camillo Sitte

En av dem som flitigast signerade planer i bör-
jan av 1900-talet var arkitekten Per Olof Hall-
man (1869-1941) som även var amanuens i
byggnadsnämnden, vice stadsarkitekt och senare
stadsplanedirektör. Tillsammans med civil-
ingenjören Nils Gellerstedt massproducerade
han stads- och byggplaner åt Stockholms föror-
ter. (Johansson, I, 1987:358, 556)

Någon gång i slutet av 1890-talet fick Hall-
man en bok i sina händer som öppnade hans
ögon. Det var boken Der Städtebau nach seinen
künstlerichen Grundsätzen, skriven av en av se-
kelskiftets portalfigurer inom byggnadskonst,
wienaren Camillo Sitte. I boken som kom ut 1889
presenterade Sitte sin kritik mot det sena 1800-
talets dominans av teknikernas primitiva rutnäts-
planer. Han vände sig emot den torftiga
ingenjörsplaneringen och ville i stället förvandla
stadsplaneringen till en konstart genom att bl a
visa på överlägsna kvaliteter i den medeltida
stadsplaneringen med sina slutna torg och gatu-
rum. Hans idé var att skapa rum i staden, som
överraskar och varierar. Staden skulle uppfattas
som ett konstnärligt sammanhang och inte som
fristående delar. (Svedberg, 1988a:102, Råd-
berg1994:129)

Per Olof Hallman förde fram Sittes idéer i
Skandinavien i en tävling om Göteborgs utbygg-

Hallmans jämförelse av 1800-tals- och 1900-talsplanen publicerad i Der Städtebau 1905. (Den Svenska
Trädgårdsstaden, sid 130)
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Per Olof Hallmans förslag till byggnadsplan för Midsommarkransen från 1907. (Storstockholms Bebyggelse-
historia, sid 386)

nad som han vann tillsammans med Fredrik
Sundbärg 1901. I en stadsplan för Lärkstaden
på Norrmalm följde Hallman Sittes lära genom
att skapa gaturum som följer den kuperade ter-
rängen och bildar en otvungen med ändå homo-
gen och stadsmässig helhet. Hallman var både
analytiker och konstnär och detta återspeglades
i hans planer. I den pittoreska skolan, som
stadsplaneskolan ibland kallades, ville man ar-
beta med stadsbilden och upplevelsen av gatu-
rummet. De krökta gatorna som ringlar och möts
i oregelbundna korsningar, ofta trevägs-
korsningar som ansågs mindre trafikfarliga, är
vanligt förekommande i Hallmans planer. Han
försökte även placera monumentalbyggnader i
gatans fond för att skapa ett intressant perspek-
tiv. Med sin stadsplan för Gamla Enskede (1908)
visade han sitt intresse för radhusen och det
slutna gaturummet, men idéerna hade till en bör-
jan svårt att få fäste i det svenska folket. (Sved-
berg, 1988a:102ff, Johansson, I, 1987:398ff,
Rådberg1994:129f)

Stadsplan

När Nyborgs AB köpte Midsommarkransen 1907
anlitades Per Olof Hallman för att upprätta den
första byggnadsplanen för området, vilken före-
slog en hög exploatering. Stora sammanbyggda
bostadshus i flera våningar kring slutna gårdar
varierades med mindre kopplade och fristående

hus med förgårdar. Detta var ett byggnadssätt
som i stort sett anknöt till den tätbebyggda sten-
stadens. Liknande områden från denna tid är
Enskede och Röda Bergsområdet. Hallmans plan
föreskrev mycket villabebyggelse, precis som
hans övriga stadsplaner vid samma tid, med detta
redigerades bort av Nils Gellerstedt och ersattes
med stora trevåningshus. 1910 var stadsplanen
klar och bebyggelsen uppfördes. (Johansson, I,
1987:385f, 398, Norenstedt, 2001:15f)

Spårtrafiken

1877 öppnades de två första hästspårvagns-
linjerna i Stockholm och redan vid detta skede
underströks spårvägslinjernas betydelse för ex-
ploateringen av markområdena i stadens utkan-
ter för bostadsbebyggelse. 1905 var all häst- och
ångspårvagnstrafik ersatt med elektriska spår-
vagnar och 1908 kom den första egentliga spår-
förbindelsen med förstaden. Spårvägarnas bety-
delse för stadsutvecklingen var revolutionerande.
I Midsommarkransen var redan röjnings- och
anläggningsarbetet för den nya förstaden igång
1908, men det största hindret för vidare exploa-
tering ansågs vara saknaden av kollektivtrafik.
Därför började markägarna genast förhandla om
att få bygga en privat spårväg.

1911 lyckades några av de målmedvetna
markägarna söder om stan att få tre spårvagns-
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linjer, varav en från Midsommarkransen till in-
nerstaden via Liljeholmen. Spårvägarna kvarstod
utan större förändringar till 1950-talet då de suc-
cessivt ersattes av tunnelbanorna. Telefonplans
tunnelbanestation invigdes 1964. (Johansson, I,
1987:360ff, 386, AB Stockholms Lokaltrafik,
2003-11-05)

Spårvägarna hade stor betydelse för Stock-
holms stads utveckling och 1912 hade invånar-
antalet i Midsommarkransen ökat till 2 000 per-
soner, alla kroppsarbetande. (Johansson, I,
1987:369, Ahlborn & Arnell, 2001:22)

Men försäljningen av fastigheter gick inte så
bra som många exploatörer trott, kanske mycket
beroende på de svåra år som följde storstrejken
1909 och de höga hyror som säkert var en effekt

av de upptrissade fastighetspriserna. Fastighets-
bolagen gick varje år med förlust. Efter första
världskrigets utbrott avstannade byggverksam-
heten nästan helt och under hela 20-talet bygg-
des knappt någonting i området. Efter depres-
sionen i slutet av 20-talet och början av 30-talet
när markpriserna sjunkit i botten och egnahems-
rörelsen växte sig stark blev förutsättningarna
för privat bostadsbyggande i Stockholms omgiv-
ningar bättre och byggnadsverksamheten åter-
upptogs. (Johansson, I, 1987:390f, 415)

Modernismen/Funktionalismen

I början av 20-talet utropade den schweiziske
arkitektvisionären Charles-Edouard Jeanneret Le
Corbusier (1887-1965) att en ny epok hade star-
tat. Epoken kallas modernismen, eller mer po-
pulärt funktionalismen. Han gjorde revolt mot
all klassisk arkitektur och stadsbyggande när han
med boken ”Vår Bostad” 1936 presenterade sin
vision för det framtida stadslivet. Det var en fu-
turistisk version av trädgårdsstaden där kolos-
sala flerbostadshus placerades i stora grönskande
parklandskap i en slags pakt mellan storstaden
och naturen. Funktionella värden som ljus, luft
och rymd skulle erhållas och det nya byggandets
teknologi, samt betong- och järnkonstruktioner
skulle framhållas. De klassiska gårdarna, gatorna
och slutna platserna i stadsbilden utelämnades.
Le Corbusier hade tre viktiga utgångspunkter för
sin arkitektur: växelspelet mellan den  moderna
konsten och arkitekturen, den klassiska bak-
grund, dvs grundprinciperna, samt byggnads-

Spårvagnståg från linjen Bromma - Tegelbacken
1914 (Storstockholms bebyggelsehistoria, sid 369,
ursprungligen från Stockholms stadsmuseum).

T.v. Komposition med rött, gult och blått av Piet Mondrian 1929. T.h. Villa Scröder av Gerrit Rietveld 1924.
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som möjligt. I hyreslägenheterna eftersträvade
man genomgående dagsljus, vilket talade för
smalhusen. (Svedberg, 1988b:93, Ahlborn &
Arnell, 2001:12)

1930 köptes området kring Telefonplan av
LM Ericsson, men pga finanskrisen under bör-
jan av 30-talet dröjde det ytterligare några år
innan nästa stora bebyggelsevåg kom.
Funktionalismens idéer var ledande när Albert
Lilienberg upprättade stadsplanen för området
1938. I samband med att LM Ericsson flyttade
ut sina kontor och fabriker till Midsommarkran-
sen 1936 uppfördes också den sk LM-staden
mellan 1938 och 1940. LM-staden var ett smal-
bostadsområde med ca 1 000 lägenheter ritat av
byggmästaren Olle Engkvist och bostäderna var
i första hand avsedda för de anställda vid Erics-
sons fabriker. Området har stora likheter med
föregångaren Hjorthagen av samma byggmäs-
tare, men planen var lite mer uppmjukad och
ledig med många små korta, 8 m breda smalhus.
Resultatet imponerade föga till en början med
sin enformiga plan och skokartongsliknande hus
utströdda mellan bergknallarna. I grannområdet
Hägersten byggdes också smalhusområden
1938, men också ett antal högre punkthus. År
1949 bodde det så många som 16 000 personer i
Midsommarkransen. I dag är befolknings-
storleken ungefär hälften. (Johansson, I,
1987:441ff, Norenstedt, 2001:28, Ahlborn &
Arnell, 2002:23, Seigerlund, 1997:59)

Smalhusstaden i Midsommarkransen 1940. (Stor-
stockholms Bebyggelsehistoria, sid 443)

och transporttekniken. Kännetecknande för hans
arkitektur är ramperna, räckena och fönster-
banden av ångbåtsmodell, och de runda smala
betongpålar som lyfter flera av hans hus från
marken. (Svedberg, 1988b:9, 60, 64, Seigerlund,
1997:26f)

Den inåtvände mystikern och konstnären Piet
Mondrian präglade den samtida formgivnings-
uppfattningen med sina abstrakt kubistiska och
icke föreställande verk. Hans Komposition med
rött, gult och blått (Blackburn, 2003-09-30) från
1929 känns igen med sina grundfärger och rät-
vinkliga linjer. Detta sätt att skapa form över-
togs bl a av Amsterdamskolans De Stijl-arkitek-
ter och återspeglades i bostadshus och fabriker.
Ett tydligt exempel är det extremt högmodern-
istiska (funktionalistiska) Villa Schröder av Ger-
rit Rietveld 1924. (Svedberg, 1988b:54ff, Great
Buildings Online, 2003-10-01)

LM-staden

Under 30-talet blev bostadsfrågan den viktigaste
i Sverige, då man låg efter alla andra jämförbara
länder i standard. Befolkningen hade ökat till en
halv miljon – nästan en fördubbling på 30 år. På
Stockholmsutställningen 1930 slog funktiona-
lismens idéer igenom i Sverige. En av deltagarna
i utställningen var Uno Åhrén som 1925 presen-
terade Le Corbusier på svenska och introdu-
cerade lamellhusplanen. Den svenska ”funkis-
planen” utmärkte sig genom ljusbehandlingen.
Till skillnad från i sydligare europeiska länder
där man planerade för att skydda sig mot den
heta solen, var det i norden kylan som skulle
stängas ute och solen skulle släppas in så mycket
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4.3 Områdesbeskrivning/
Landskapsanalys

Landskapets form

Landskapet är ett kuperat sprickdalslandskap
med dalar och höjder. En bergås sträcker sig från
Årstaviken västerut mot Hägerstensåsen och se-
dan söderut mot Älvsjö. Åsen bildar en naturlig
rygg åt området, och är bitvis relativt brant och
hög. Ett antal mindre höjder finns också i områ-
det, t ex Västbergaskogen söder om tunnelba-
nan. Landskapet sluttar från åsen i nordväst ner
mot Västberga industriområde i sydöst och har
en total nivåskillnad på ca 50 m. Mälaren ligger
egentligen inte långt från området, men olika
barriärer gör att någon direkt kontakt inte finns.
(Telefonplan landskapsanalys, 2003:6, 16)

Mark och grönstruktur

Berggrunden består av granit. Hela åsen utgörs
av ytnära berg, eller berg i dagen samt morän.
Nedanför åsen utgörs jordarten av lera och mo-

rän med höjder av ytligt berg. De högsta parti-
erna är bevuxna med hällmarkstallskog och de
lägre huvudsakligen med lövträd. Tall och ek
dominerar den högre vegetationen. Området
domineras av naturmark, även i parkstråk och
kvartersmark. (Telefonplan landskapsanalys,
2003:6, 12)

Det finns ett antal parker i området av olika
karaktär. Hägerstensåsens sluttning är ett park-
stråk av naturmark med flera anlagda lekplatser
och Teaterparken med sina teaterföreställningar.
Svandammsparken är en prydnadspark med bl a
plaskdamm. Svandammsplan och Telefonplan är
två torg med sittplatser och trädplanteringar m.m.
Enbacken är den största lekplatsen i området och
har parklek. I övrigt utgörs grönstrukturen i
området av trädgårds- och naturmark. Gatuträden
utgörs huvudsakligen av lind. (Telefonplan
landskapsanalys, 2003:6, 16, 20)

Grönområdena ingår inte i Stockholms gröna
kilar, eller något större grönområde i den över-
gripande grönstrukturen, enligt översiktsplanen.

Landskapsbildsanalys (Telefonplan landskapsanalys, 2003)
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Däremot ingår grönstrukturen i ett relativt stort
sammanhängande närparks- och närnaturområde
där bl a teaterparken bakom Telefonfabriken in-
går. (Översiktsplan Stockholm, 1999: karta,
Stockholms grönstruktur)

Bebyggelsestruktur

I avsnitt 4.4 beskrivs speciella bebyggelse-
områden och platser  som ingår i närområdet mer
detaljerat. Mer generellt kan man sammanfatta
bebyggelsen i området till de fyra huvudsakliga
bebyggelsetyper som ingår i Stockholms
byggnadsordning; trädgårdsstad, smalhusstad,
äldre förstad och verksamhetsområde. (Över-
siktsplan Stockholm, 1999: karta, Stockholms
byggnadsordning)

Landskapsbild

Den visuella upplevelsen av området präglas av
den kuperade terrängen och vegetationen som
beskrivits ovan. Tydliga landmärken är tornet
och skorstenen, samt de höga byggnaderna på

fastigheten Telefonfabriken. Även LM Ericssons
höga byggnader på kv Tvålflingan och Timotejen
är landmärken. Längs bl a Mikrofonvägen finns
en längre siktlinje med Telefonfabriken i den ena
fonden och Västbergamotets höga popplar i den
andra. Från sluttningen mot Hägerstensåsen kan
man blicka ut över Korpmossen, Telefonfabriken
och LM-staden. (Telefonplan landskapsanalys,
2003:10f)

Människoströmmarna rör sig i stor grad till
och från de stora målpunkterna i området. Vik-
tiga målpunkter är tunnelbanestationerna i
Telefonplan och Midsommarkransen, samt
centrumbildningarna vid dessa och vid
Svandammsplan. Även de stora arbetsplats-
områdena vid Telefonfabriken, och Ericssons
anläggningar vid Tellusborgsvägen och E4/E20,
samt Västbergaskolan med sina 500 elever ut-
gör målpunkter för trafik och människoflöden.
(Telefonplan landskapsanalys, 2003:20)

Målpunkter, GC-stråk m.m. (Telefonplan landskapsanalys, 2003)
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Trafik

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken baseras i huvudsak på tunnel-
banans röda linje mellan Mörby C och Fruängen.
Tunnelbanan trafikerar Liljeholmstorget som är
knutpunkt för hela sydvästra Stockholms kollek-
tivtrafik med anknytning till bussar, tunnelbane-
linjer, tvärbanan och ev på sikt även pendeltåg.
Bussar trafikerar Mikrofonvägen, Telefonvägen
Bäckvägen och Korpmossen m.m. Buss 147 går

mellan Liljeholmen och Hökmossen, buss 142
mellan Telefonplan och Älvsjö via Mikrofon-
vägen, buss 141 mellan Telefonplan och Lång-
sjö torg via Telefonvägen och Korpmossevägen,
buss 161 mellan Gröndal och Bagarmossen via
Telefonvägen och Mikrofonvägen. (Områdes-
program Liljeholmen, 1997:6, Telefonplan
landskapsanalys, 2003:6, 22)

141

142

Planområde

147

Busslinjer i Telefonplansområdet

LÅGUPPLÖST WEBUPPLAGA
FÖR HÖGUPPLÖST VERSION, KONTAKTA TOBIAS STENMARK



19Planeringsunderlag Telefonplan, examensarbete 2006

Västbergaskolan och bor i centrala Midsommar-
kransen. Vägen är i behov av trafiksäkerhets-
åtgärder i form av g/c-väg och en trafiksäker
korsning vid Mikrofonvägen. Dessa åtgärder
väntas komma till stånd i samband med det gatu-
upprustningsprojekt som startade 1996. I det för-
slag som har lagts ska vägen även få komplette-
rad trädplantering. (Telefonplan landskaps-
analys, 2003:23, Trafik och gatumiljöplan /.../,
2000, Eriksson, 1997,07-21)

Mikrofonvägen

Mikrofonvägen går från Västbergamotet och E4/
E20 till Telefonvägen vid Telefonplan och skil-
jer kvarteret Tvålflingan från Hökmossen och
Västbergaskolan. Vägen ingår i huvudvägnätet
och fungerar som infart för arbetande vid och
transporter till Ericssons telefonfabrik och har
en hög belastning med ca 9 500 fordon/dygn.
Eftersom vägen är entré till Telefonfabriken, vil-
ken är en viktig arbetsplats är vägens utform-
ning av stor betydelse. Enligt ett förslag i det
gatuupprustningsprojekt som pågår sedan 1996
ska Mikrofonvägen breddas till fyra körfält när-
mast Västbergamotet, gångtunnel byggas vid
skolan och rondell byggas i korsningen med
Tellusborgsvägen. Vägen får också g/c-vägar,
plantering och träd på båda sidor. (Trafikflödes-
karta, 1993, Eriksson, 1997,07-21)

Telefonvägen

Telefonvägen sträcker sig från Korpmossevägen
till Svandammsplan. Vägen skiljer Hökmossen,
kvarteret Tvålflingan, kvarteret Silvergranen och
tunnelbanan från Telefonfabriken, Telefonplan
och LM-staden. Vägen ingår i huvudvägnätet
men är av mindre betydelse för genomfartstrafi-
ken och har ett flöde på ca 3 500 fordon/dygn.
Enligt det gatuupprustningsprojekt som pågår se-
dan 1996 ska vägen byggas ut med gångstråk,
cykelbana, nytt staket och planteringar utmed
Ericssons huvudanläggning. (Trafikflödeskarta,
1993, Eriksson, 1997,07-21)

Regionala kommunikationer

Området har direkt anslutning till E4/E20, vil-
ket innebär ett ypperligt kommunikationsläge.
Främst via Västbergamotet och Mikrofonvägen
når man området med bil. Förutom dessa vägar

Tellusborgsvägen sett från höjden på andra sidan
Mikrofonvägen.

Telefonvägen med bebyggelse i de centrala och
äldsta delarna av Midsommarkransen.

Mikrofonvägen med Telefonfabriken i fonden. Till
vänster syns LM Ericssons torn som utgör ett land-
märke i området.

Tellusborgsvägen

Tellusborgsvägen är huvudväg och skiljer kvar-
teren Silvergranen och Tvålflingan från Timo-
tejen. Vägen genomkorsar hela Midsommar-
kransen från Mikrofonvägen till Södertäljevägen
och får en hel del smittrafik från E4/E20 vid tra-
fikstockningar. I den södra delen, vid Mikrofon-
vägen uppgår trafikflödet till ca 9 000 fordon/
dygn. Vägen utgör skolväg för barn som går på

LÅGUPPLÖST WEBUPPLAGA
FÖR HÖGUPPLÖST VERSION, KONTAKTA TOBIAS STENMARK



20 Planeringsunderlag Telefonplan, examensarbete 2006

Servicehus & hemtjänst

Gruppboende för funktionshindrade

Dagverksamhet för funktionshindrade

Sjukhem

Dagverksamhet för äldre

Äldreomsorg i Liljeholmen

Kultur och fritidsmål i Liljeholmen

Film och konst

Sevärdheter

Kyrkor

Bad

Bibliotek/
medborgarkontor

Idrott m.m.
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ingår Tellusborgsvägen, Telefonvägen, Bäck-
vägen och Korpmossevägen i huvudvägnätet.
Elever boende i Midsommarkransen har en stor
del av sin skolväg till Västbergaskolan längs
Tellusborgsvägen, varför trafiksäkerheten längs
denna väg är särskilt viktig. Biltrafiken är också
en stor bullerkälla. I östra Midsommarkransen
är detta ett problem eftersom bullerplank sak-
nas. I övrigt håller sig bullervärdena under sta-
dens planeringsnorm på 65 dB(A). Ett problem
vid Tellusborgsvägen är att den får smittrafik vid
kö på de större omgivande vägarna. Enligt
Liljeholmens områdesprogram bör hastighets-
sänkning övervägas på Tellusborgsvägen. De
flesta vägarna i området är försedda med trot-
toarer, men separata cykelbanor är en bristvara.
(Områdesprogram Liljeholmen, 1997:6, Telefon-
plan landskapsanalys, 2003:22)

Befolkning och bostäder

Kvarteret tvålflingan, som detta arbete i slut-
ändan kommer att vara fokuserat på, ligger på
gränsen mellan de två stadsdelarna Midsommar-
kransen och Västberga i Stadsdelsområde Lilje-
holmen. Totalt har de båda stadsdelarna 10 900
invånare (1995); 7 600 i Midsommarkransen och
3 300 i Västberga. I stadsdelsområdet beräknas
befolkningen öka med ca 800 personer fram till
2004. (Områdesprogram Liljeholmen, 1997:4)

I stadsdelsområdet är åldersfördelningen jäm-
förbar med staden som helhet, men i Midsom-
markransen och Västberga bor betydligt färre
barn och andelen mellan 25-34 år är avsevärt
högre. Midsommarkransen har över 70%
enpersonshushåll, och Västberga över 65%.
Medelinkomst och andel tjänstemän är förhål-
landevis låg, och utbildningsnivån i Västberga
är lägre än i hela staden.(Områdesprogram Lil-
jeholmen, 1997:5)

Andelen små lägenheter är relativt stor i
stadsdelsområdet. Lägenheter med ett rum och
kök dominerar i Midsommarkransen. I Västberga
är så mycket som 99% av bostadsbeståndet byggt
före 1951, och i Midsommarkransen är andelen
92%. De kommunala bostadsbolagen äger ca
50% av bostäderna i Västberga, medan andelen
bostadsrätter är hög i
Midsommarkransen.(Områdesprogram Liljehol-
men, 1997:5)

Näringsliv

I Liljeholmens stadsdelsområde arbetar ca
23 200 personer. Ca 6 500 arbetar i Västberga
industriområde som är södra Stockholms vikti-
gaste godsterminal. Den har ett flertal speditions-
företag, samt kontakt med stambanan och SJ:s
kombiterminal. Innan Ericssons huvudkontor
flyttades i slutat av 2003 hade Ericsson vid sina
anläggningar vid Tellusborgsvägen och Telefon-
fabriken ca 4 000 anställda (1997), varav ca hälf-
ten vid den gamla fabriken. Designskolan Konst-
fack som blir ny hyresgäst har totalt ca 800 elever
och anställda. Utöver de stora arbetsplats-
områdena finns många arbetsplatser integrerade
framför allt i
Midsommarkransen.(Områdesprogram Liljehol-
men, 1997:6, Johansson, T, 2002-09-03:1, 4,
Antal anställda efter näringsgrenar, 1995)

Service

Stadsdelen Midsommarkransen har en relativt
spridd service med bl a flera livsmedelsbutiker,
banker, postkontor och apotek, samt ett par
bensinstationer med livsmedelsförsäljning. I
Västberga är servicen mest är orienterad till
arbetsplatsområdet med bl a flera banker, post-
kontor. I Hökmossen finns en serviceanhopning
med bl a ett par mindre dagligvarubutiker. Vid
Telefonplans torg och LM vägen finns en
serviceanhopning med bl a postkontor, livsmed-
elsbutik och apotek som ligger i direkt anslut-
ning till planområdet. När Konstfack tar över
Telefonfabriken kommer ytterligare service som
är tillgänglig för allmänheten till området, som
t ex café, restauranger, småbutiker och annan ser-
vice. Vid  verksamhetsområdena längs Mikro-
fonvägen och Tellusborgsvägens sydvästra del
saknas dock service som är tillgänglig för all-
mänheten.(Områdesprogram Liljeholmen,
1997:5, Seigerlund, 1997:75, Johansson, T,
2002-09-03:3)

På den kulturella sidan finns bl a bibliotek
vid Telefonplan, biograf i Midsommarkransen
och Uppenbarelsekyrkan uppe på åsen i
Midsommarkransen. Vårdcentral med distrikts-
sköterska finns i Liljeholmens centrum och i
Gröndal. Den största delen av bostadsområdena
är försörjd med barnomsorg inom 400 meter. I
södra Hökmossen och Västberga fler-
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4.4 Beskrivning av områden, platser
och vägar m.m. i närområdet

Platser

Telefonplan

Telefonplan utgör en knutpunkt för trafik mel-
lan innerstaden och områden som ligger längre
söder och västerut. Platsen markeras med ett torg
och rummet avgränsas av byggnader på torgets
norra och östra sida, telefonfabriken på andra
sidan LM Ericssons väg, tunnelbanestationen på
andra sidan Telefonvägen och en höjd med branta
klippväggar tvärs över korsningen. Diverse små-
skalig service är lokaliserad till platsen, som
apotek, bibliotek, Vivo, post och bank. Med
tanke på det kundunderlag som finns av boende
och arbetande i området, får utbudet anses som
ringa.

Kvarter/Områden

Tvålflingan

Kvarteret Tvålflingan 5 är en gammal industri-
fastighet där Nordtends gamla tvättmedelsfabrik
legat. På 1910-talet låg där en pianofabrik och
ett snickeri. 1988 upphörde tvättmedelstillverk-
ningen och 2000 bytte fastigheten ägare från LM
Ericsson till Drott, då Ericsson sålde hela sitt
fastighetsinnehav. Byggnaderna är av varierande
slag, ålder och kvalitet, men helhetsintrycket av
kvarteret är att det är slitet och oplanerat. (Per-
spektiv på Hägersten I, 2003:22-29)

Byggnad 1 i bilden intill är en lagerbyggnad
i tegel, två våningar, ungefär från 50-talet. Bygg-
nad 2, 3 och 4 är tre vackra industribyggnader i
rött tegel. Byggnad 2 är ett gammalt pannhus i
en våning från 30-talet. Byggnad 3 och 4 är 3-4
våningar höga tegelbyggnader från 1917-1918
ritade av P. Benson. I byggnad 3 var från början
en pianofabrik, men inrymde sista tiden fram till
1988 tvättmedelsfabriken Nordtend. Även bygg-
nad 4 inrymde ett snickeri när det byggdes.
Byggnad 5 består av träbaracker i två våningar
uppförda på 90-talet. Byggnad 6 är en putsad
lagerbyggnad i två våningar från 50-talet. I bygg-
nad 7, som har 7 våningar och brun/vit plåtfasad,
från 1972 har Ericsson kontorsverksamhet. Även
i byggnad 8, som är en fyra våningar hög fa-

Telefonplan med torget till vänster och tunnelbane-
stationen till höger i bild.

bostadsområde saknas dock kommunal barnom-
sorg. Elever boende i Midsommarkransen har
lång skolväg och Tellusborgsvägen, som ingår i
huvudvägnätet, utgör en stor del av denna. Även
elever boende i södra Hökmossen och Västberga
flerbostadsområde har relativt långt till sko-
lan.(Områdesprogram Liljeholmen, 1997:5)

Kv. Tvålflingan 5 med 7-vånings kontorsbyggnad
från 1972 i bakgrunden där Ericsson har verksam-
het.

1

2

3

4

5 6

7

8

Byggnaderna i kv Tvålflingan 5. Se fastighets-
planen på sidan 28.
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Fotomontage över den västra delen av kv Tvålflingan 5 med Mikrofonvägen i förgrunden, Telefonplans tunnel-
banestation till vänster och tegelbyggnaderna vid Tellusborgsvägen till höger i bild.

briksbyggnad från 1935 med ljust putsad fasad,
har Ericsson verksamhet. Ursprungligen inrymde
den elektronikfirman SATT. På platsen stod ti-
digare flygplansfabriken Nordisk Aviatik byggd
1917. (Perspektiv på Hägersten I, 2003:22-29,
Hägersten från ovan, 1993:19, Ahlborn &
Arnell, 2000:24f, Drott AB, 2002)

Silvergranen

Kvarteret Silvergranen 12 är ett nybyggt fler-
bostadsområde från 1992-93 i fyra våningar.
Bebyggelsen är väl anpassad till centrala
Midsommarkransen och stenstadens struktur.
(Svenska Bostäder, 2001)

LM-staden

I anslutning till Telefonfabriken (se nedan) upp-
fördes ett stort bostadsområde 1938-40 med ca
1 000 lägenheter avsett för de arbetande på fa-
briken. Byggmästaren Olle Engkvist uppförde
även andra områden i Stockholm vid denna tid
baserade på samma funktionalistiska utform-
ningsideal och produktionsteknik. Förebild var
Siemenstadt i Berlin, 1929, och föregångare i
Stockholm var bl a Abessinien i Hjorthagen från
1934. Abessinien hade en tydligt funkis-
inspirerad stadsplan med sina spikraka
bostadslängor, 60 och 120 meter långa och en-
dast 7,5 meter breda. Längorna var placerade i

Kv Silvergranen 12 med bebyggelsefrån 90-talet.

Smalhusen i LM-staden sett från LM Ericssons väg.
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för den huvudsakliga utformningen av bostads-
området. Den dominerande lägenhetsstorleken
är två rum och kök och grundtanken var att bygga
billiga bostäder för låginkomsttagare. (Johans-
son, I, 1987:442f, Norenstedt, 2001:30ff)

Områdena i både Hjorthagen och Midsom-
markransen mötte stor kritik till en början för
att vara sterila och torftiga. I det senare området
liknades husen skämtsamt med sina platta tak
och putsade, släta fasader och sparsmakade med
dekorationer, vid skokartonger utströdda i ter-
rängen. (Johansson, I, 1987:441ff, Svedberg,
1988b:83)

Timotejen

Fastigheten ligger vid E4/E20 intill rondellen
Västbergamotet och inrymmer nära 60 000 kvm
lokaler för kontor, lager, datahallar och restau-
rang. Den äldsta byggnaden är från 1918 och den
yngsta är byggd 1972. Ericsson hyr hela fastig-
heten av AFA Sjukförsäkrings AB. På fastighe-
ten ligger även den gamla spritköksfabriken
Radius, en vacker industribyggnad från 1913.
(AFA Fastigheter, 2001, Tidig industri i Häger-
sten, 1992:12ff)

Till höger i bilden syns tegelbyggnaderna som är
utmärkande för kv. Timotejen.

öst-västlig riktning och lägenheterna var genom-
gående för att tillvarata så mycket solljus som
möjligt. Husen var tre våningar höga, saknade
hiss och egen balkong. Husen skulle vara funk-
tionella och formen skulle följa funktionen, en-
ligt idealet. Även det rationella seriebyggandet,
där varje hantverkare hade sin speciella uppgift
som han utförde på alla hus, var typiskt för den
nya funktionalismen. (Johansson, I, 1987:442f,
Ahlborn & Arnell, 2002:23, Ahlborn & Arnell,
2000:12)

Engkvist byggde vidare på sina erfarenheter
från Abessinien när han ritade LM-staden som
hade ett mer ledigt och uppmjukat system av
många små och korta, 8 meter breda, parallell-
ställda smalhus. Arkitekter var Sven Backström
och Leif Reinius, men Engkvist måste sägas stå
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Telefonfabriken

1930, när LM Ericssons huvudkontor på
Tulegatan började bli för trångt, köpte företaget
marken runt Telefonplan ner till Svandamms-
plan. På grund av finanskrisen dröjde det dock
ända till mitten av 1930-talet innan man började
bygga denna fabrik som stod klar i början av
1940-talet. Anläggningen, ritad av Ture
Wennerholm, var extremt funktionsseparerad
och uppbyggd efter löpandebandsprincipen. Med
sina karakteristiska glasade trapphus och  sin
funktionalistiska stil med mycket ljus och luft
framstår fabriken, jämte Lumafabriken, som det
främsta provet på funktionalistisk industri-
bebyggelse i staden. Mellan 1990-talet och bör-
jan av 2000-talet hade LM Ericsson haft det tufft
ekonomiskt, och i samband med bildandet av det
nya mobiltelefonbolaget Sony-Ericsson såldes
hela fastighetsinnehavet 2000 för att frigöra ka-
pital. Under 2003 flyttas huvudkontoret till Kista
och från december 2003 är den nya hyresgästen
Konstfack i fabriksbyggnaden. (Ahlborn &
Arnell, 2002:23, Andersson, 1997:127, Ericsson
Sverige AB, 2002-12-20)

Hökmossen/Korpmossen

Efter första världskriget, när byggnadskostna-
derna ökade och möjligheterna för låginkomst-
tagare att spara ihop tillräckligt med pengar för
att kunna bygga i trädgårdsstäderna, utveckla-
des en ny typ av byggnadstyp, det s.k. ”självbyg-
geriet”. Kolonier med dessa ”egnahem” växte
fram i trädgårdsstäderna på flera håll i Stock-
holm, särskilt mellan åren 1925 och 1940 då 4
000 småstugor uppfördes med goda och sunda
hem för ca 20 000 personer utan några större
ekonomiska uppoffringar från stadens sida.

Under andra världskriget tillkom bebyggel-
sen i småstugeområdet Korpmossen som nästan
uteslutande består av enfamiljshus, företrädes-
vis i ett plan med putsade fasader eller träpanel.
Även flerbostadsområdet Hökmossen tillkom
under denna tid. (Johansson, I, 1987:406, 411,
Ahlborn & Arnell, 2000:17, Områdesprogram
Liljeholmen, 1997:9)

Telefonfabriken som tidigare innehöll LM Erics-
sons huvudkontor, sett från tunnelbanestationen.

Hökmossens flerbostadshus från 40-talet.

Korpmossens småhusområde från omkring 30-ta-
let, sett från fotbollsplanen.

Närliggande stadsdelar

Centrala Midsommarkransen

Namnet på stadsdelen Midsommarkransen kom-
mer från en krog, vilkens symbol var en midsom-
markrans, som låg på Hägerstens ägor i Bränn-
kyrka socken omkring 1775. Läget var ungefär
korsningen mellan Södertäljevägen och
Svandammsvägen. 1901 köpte fastighetsbolaget
AB Tellus egendomar i området för att påbörja
exploatering. Innan området började exploate-
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Typisk bebyggelse i centrala Midsommarkransen.

kring slutna gårdar och dels med mindre kopp-
lade eller fristående hyreshus med förgårdar –
dvs. ett byggnadssätt som i stort sett anknöt till
den tätbebyggda stenstaden. Nationalromantiken
var den byggnadsstil som var modern under
1910-talet och som även präglade bebyggelsen
i Midsommarkransen. Byggnadernas utsirlade
gavlar, burspråk och vinklade takfall är helt en-
ligt tidens smak. 1908 började förstaden
Midsommarkransen exploateras med arbetar-
bostäder, huvudsakligen flerfamiljshus. (Johans-
son, I, 1987:250, 385ff, Norenstedt, 2001:13,
Exponent, 2003-10-23)

Andra liknande områden med stadsplaner av
Hallman från samma tid är Rödabergsområdet
(1909) och Enskede (1907). Gatorna i Hallmans
planer följer terrängen och bildar oregelbundet
formade kvarter, precis som inspiratören Camillo
Sitte föreskriver. Planerna utmärker sig genom
att byggnader grupperas kring grönområden och
att monumentala byggnader och öppna platser
placeras på ett omväxlande sätt. Det mesta av
den äldre bebyggelsen i Midsommarkransen revs
på 30-talet och ersattes med ny bebyggelse i den
gamla 10-tals planen. Det kan framstå lite märk-
ligt att man byggde ett nytt område utan att för-
nya den 20 år gamla planen, men på grund av att
utbyggnaden gick så fort fanns ingen tid för att
göra en ny plan. (Rådberg, 1994:76ff)

Skolor

Västbergaskolan

Västbergaskolan är en låg- och mellanstadie-
skola som ligger vid E4/E20 och Västberga-
motet. Skolan ritades av Ture Ryberg och bygg-
des 1946. Utbyggnadsmöjligheter finns om be-
hovet av skolplatser skulle öka efter utbyggnad
i området. (Ahlborn & Arnell, 2000:21)

Riksintressen och värdefulla miljöer

Områdena Korpmossen, Hökmossen, centrala
Midsommarkransen, Telefonfabriken och LM-
staden är kulturhistoriskt värdefulla miljöer som
behandlas i Stockholms Byggnadsordning och
de två sistnämnda områdena är även riksintres-
sen för kulturminnesvården. (Översiktsplan
Stockholm, 1999:153ff)

Västbergaskolan med låg- och mellanstadie-
verksamhet utgör en målpunkt för många barns
skolväg genom stadsdelarna.

ras utgjordes det av skog, hag- och åkermark.
De två stora vägarna som passerar området, nu
kallade Hägerstensvägen och E4/E20, är troli-
gen från 1600–1700-talet. Norenstedt, 2001:4f,
11

AB Tellus anlade ett tegelbruk som snabbt
omslöts av en kåkstad med undermåliga bostä-
der. Tegelbrukets lertag var där Svandamms-
parken ligger idag. Nya markinköp gjordes var-
efter en stadsplan upprättades, signerad av Per
Olof Hallman 1907. Enligt denna plan förutsat-
tes hög exploatering. Hela området hade delats
in i ett 30-tal byggnadskvarter, dels med sam-
manbyggda större bostadshus i flera våningar
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4.5 Markägoförhållanden

Inom området

TVÅLFLINGAN 5

Ägare: Drott

Huvudsaklig hyresgäst: LM Ericsson m.fl.

Huvudsaklig användning: Industri

SILVERGRANEN 12, 13,1, 13,2

Ägare: AB Svenska Bostäder, Stockholms
Stad

Huvudsaklig hyresgäst: Privata

Huvudsaklig användning: Bostäder

TIMOTEJEN 17, 19

Ägare: AFA

Huvudsaklig hyresgäst: LM Ericsson

Huvudsaklig användning: Industri/Kontor

LIKRIKTAREN 1

Ägare: Skolfastigheter i Stockholm AB

Huvudsaklig användning: Skola/Idrottsan-
läggning

MIDSOMMARKRANSEN, VÄSTBERGA

Ägare: Stockholms Stad

Huvudsaklig användning: Allmän plats

I anslutning till området

TELEFONFABRIKEN 1

Ägare: AP Fastigheter

Huvudsaklig hyresgäst: LM Ericsson

Huvudsaklig användning: Kontor/Industri

VINRANKAN 2

Ägare: Stiftelsen Midsommargården

Huvudsaklig hyresgäst : Vivo m.fl.

Huvudsaklig användning: Service

BJÖRNBÄRSBUSKEN 8

Ägare: BRF Tellusborgshus

Huvudsaklig hyresgäst : Privata

Huvudsaklig användning: Bostäder

ÅSKLEDAREN, KONTROLLURET m.fl.

Ägare: Privata

Huvudsaklig användning: Bostäder

Fastighetskarta med kvartersmark markerad med mörkare nyanser. Direkt berörda kvarter i grön, röd, mörkblå
respektive gul färgton. Övrig mark är kommunalt ägd, huvudsakligen allmän plats.

MIDSOMMARKRANSEN

VÄSTBERGA

13,2
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4.6 Tidigare utredningar

I detta avsnitt är de aktuella plandokumenten
sammanfattade. Eftersom dokumenten i stor grad
går i varandra så förekommer vissa upprepningar.
Innehållet i de flesta rapporterna återges här
mycket kort. Några som anses särkilt viktiga pga
sin aktualitet sammanfattas till sin väsentlighet.

Midsommarkransen – tillkomst och
utbyggnad

Stockholms stadsbyggnadskontor 1982

En stadsdelsstudie som ingår som bilaga till ”LM
staden i Midsommarkransen”. Studien är inrik-
tad på bl.a. Midsommarkransen, LM Ericssons
fabrik och LM-staden ur kulturhistoriskt per-
spektiv.

Upprustningsprogram för Hägerstensåsen
– Midsommarkransen - västra Västberga

Stockholms stadsbyggnadskontor m.fl. 1986

En arbetsgrupp inom kommunen fick 1983 i
uppdrag av kommunfullmäktige att utarbeta ett
upprustningsprogram för den äldre ytterstaden.
En övergripande trafiksanering genomfördes
1972 med kompletteringar 1983 och med för-
slagna åtgärder i trafiknätet skulle denna kunna
avslutas.

Förslaget innefattar 200 nya lägenheter och
20 000 m2 kontor och service vid Telefonplan
och där intill. I rapporten framgår att Tellusborgs-
vägen är skolväg för barn i centrala Midsommar-
kransen till Västbergaskolan. Bl.a. detta har lett
till en föreslagen breddning av Mikrofonvägen
med en fil och upprustning av Tellusborgsvägen
med separat g/c-väg.

Stadsdelscentrum Telefonplan

KF Bygg AB 1989

De förslag som presenteras i ovanstående
upprustningsprogram fördes vidare genom att
Kooperativa förbundet, dåvarande markägare,
fick i uppdrag av kommunen att ge förslag till
förnyelse av området omkring Telefonplan. För-
slaget föregicks av att tvättmedelföretaget
Nordtends verksamhet lades ned 1988.

Förslaget är kontorsdominerat och omfattar
105 000 m2 våningsyta. All befintlig bebyggelse
rivs.

Kv. Tvålflingan Telefonplan, Underlag för
seminarium

KF Fastigheter 1992

Detta underlag för seminarium innehåller en
genomgång av områdets förutsättningar samt en
diskussion kring möjliga vägval för den dåva-
rande ägaren Fastighets AB Tvålflingan, delägd
av KF Fastigheter AB. Åtta stycken alternativa
volymstudier skisseras med hög kommersiell
exploatering. I det sista förslaget som kommu-
nen accepterade som bas för detaljplanearbete
föreslogs att Telefonvägen flyttas vid torget och
leds upp till LM-staden genom en ny väg bakom
bebyggelsen på kv Vinrankan. Skisserna över-
ensstämmer dåligt med dagens ändamål och är
därför inaktuella, men utgör ett intressant mate-
rial som belyser processen.

Områdesprogram Liljeholmen

Stockholms stadsbyggnadskontor 1997

Områdesprogrammet är ett sammanfattat under-
lagsmaterial för stadsdelsområdet Liljeholmen
med fördjupningar i bl.a. stadsdelarna Västberga
och Midsommarkransen.

Urbana kärnområden och urbana
spridningskorridorer

Examensarbete, Per Seigerlund 1997

Arbetet är ett planunderlag för Midsommarkran-
sen och Västberga.

Översiktsplan Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor 1999

Översiktsplanen ger övergripande riktlinjer och
utgör ett samlat material för den fysiska plane-
ringen i Stockholms stad. Enligt Översiktspla-
nen är det berörda området ett verksamhetsom-
råde av tät stadsbebyggelsekaraktär, omgett av
smalhusstad, äldre förstad och trädgårdsstad.
LM-staden med sina smalhus är riksintresse för
kulturminnesvården.

Trafik- och gatumiljöplan

Gatu- och fastighetskontoret, 2000

Gatu- och fastighetskontoret har låtit upprätta
en trafik- och gatumiljöplan för Liljeholmen,
Aspudden, Gröndal, Midsommarkransen och
Västberga med hjälp av Stockholms Konsult. I
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uppdragsbeskrivningen hänvisas till ”Trafik-
program 1993” som anger stadens övergripande
mål och principer, vilken har lett vidare till denna
fördjupning i söderort. Utredningen som blev
klar 2 000 innehåller inventering av nuläge och
analys av detta, samt förslag till åtgärder av bris-
terna. På drygt 20 platser har åtgärdsförslag re-
dovisats, varav följande fyra ligger i anslutning
till planområdet i detta arbete: Tellusborgsvägen
omkring Svandammsplan, Mikrofonvägen med
korsningar m.m., Tvingvägen, samt Västberga-
motet. (Trafik och gatumiljöplan, Liljeholmen,
Aspudden, Gröndal, Midsommarkransen, Väst-
berga, 2000:4f)

Gatu- och fastighetskontoret har angett ett
antal effekt- och inriktningsmål för sin verksam-
het. De som redovisas i utredningen är något
sammanfattade i tabellen ovan.

Västbergamotet kännetecknas av mycket tät
trafik och ett stort antal körfältsbyten på en rela-
tivt kort sträcka, vilket leder till betydande
trafiksäkerhetsrisker och begränsad framkomlig-

het. Under högtrafik förekommer framkom-
lighetsproblem på vägen. Trafikplatsen byggs om
med nybyggda broar så att trafiken till och från
Södermalm och Årstabergsvägen separeras från
av- och påfartstrafiken till bl a Mikrofonvägen.
Nya bullerskärmar av glas och tegel byggs längs
sträckan. (Trafik och gatumiljöplan, Liljeholmen,
Aspudden, Gröndal, Midsommarkransen, Väst-
berga, 2000:12f, 78)

Tvingvägen har en trafik som uppgår till ca
4 000 fordon/dygn. Då det inte finns separat
cykelväg klassas trafiksäkerheten som bristande.
Förslaget är att vägen stängs av för genomfarts-
trafik till att börja med. På sikt bör en separat
g/c-väg anläggas. (Trafik och gatumiljöplan, Lil-
jeholmen, Aspudden, Gröndal, Midsommarkran-
sen, Västberga, 2000)

Mikrofonvägen har relativt stor och tung tra-
fik och väntas öka till ca 12 000 fordon/dygn.
Från korsningen med Tellusborgsvägen och sö-
derut är vägen hårt olycksdrabbad. Mikrofon-
vägen ingår i huvudnätet för cykeltrafik, men har

Gatu- och fastighetskontorets effekt- och inriktningsmål (Trafik- och gatumiljöplan /.../, 2000).

Verksamhetsområde Inriktningsmål Effektmål

TRAFIKSÄKERHET
Trafiksäkerheten ska vara
god, särskilt i de lägsta och
högsta åldersgrupperna.

* Polisrapporterade olyckor minskas med 20%
* Ingen korsning med låg standard
* Sammanhängande huvudcykelnät
* Trafiksäkerhet och framkomlighet på
gångvägar vid lågstadieskolor, äldrebostäder,
centrumanläggningar och busshållplatser ska vara
god. Handikappsanpassning ska eftersträvas

FRAMKOMLIGHET
Huvudgatorna ska ha god
framkomlighet, särskilt för
kollektiv- och nyttotrafik.

* Medelhastighet på 25 km/tim för bussar
* Effektiv, åtkomlig och bekväm busstrafik
* Väntetid vid trafiksignaler högst en omloppstid

TRYGGHET,
ÅTKOMLIGHET OCH
STADSOMSORG

Parker, torg och gaturum
/…/ ska vara trygga, vackra
och trevliga.

* Trafiktryggheten ska prioriteras i lokalnätet. 30
km/tim eftersträvas
* Tryggt och trevligt uterum
* Ej parkering och fordonstrafik på torg
* Angöring inom 25 m från varuintag
* Parkering på tomtmark

MILJÖ OCH EKOLOGI

Miljön ska vara fri från yttre
störningar och bidra till en
långsiktigt hållbar utveckling
med en ekologisk grundsyn.

* Buller underskrider riktvärden
* Luftföroreningar ska ej ge hälsopåverkan
* Lokalt omhändertagande av dagvatten
* Miljövänliga transporter stimuleras
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inte separat g/c-väg. Vägen inklusive korsningen
är även skolväg för barn på Västbergaskolan.
Även Telefonvägen ingår i cykeltrafikens huvud-
nät men saknar separat g/c-väg. Både Mikrofon-
vägen och torgbildningen vid Telefonfabrikens
huvudentré har gestaltningsmässiga brister. På
Gatu- och fastighetskontorets och LM Ericssons
initiativ är ett förslag för detta område är framta-
get av Andersson och Jönsson Landskaps-
arkitekter AB och Tyréns. G/c-väg föreslås på
båda sidor av Mikrofonvägen avgränsade med
trädplanteringar. Mikrofonvägens körfält delas
av en grönplanterad mittremsa. En rondell före-
slås vid korsningen med Tellusborgsvägen och
längre ner mot Västbergarondellen en gångtun-
nel. Telefonvägens norra sida får ny mark-
beläggning och längs den södra, som breddas,
läggs en dubbelriktad g/c-väg. Torget får i för-
slaget ny markbeläggning, ny trädplantering och
omlagd trafik och parkering. Genom dessa åt-
gärder blir trafiksäkerhetsstandarden för barnen
i Västbergaskolan god. (Trafik och gatumiljö-
plan, Liljeholmen, Aspudden, Gröndal, Midsom-
markransen, Västberga, 2000:41f, 57)

Tellusborgsvägen ingår både i huvudnätet för
cykel- och biltrafik, vilket ger upphov till intres-
sekonflikt. Den höga trafikbelastningen på ca
9 000 fordon/dygn gör att vägen är en barriär
för fotgängare och cyklister. Den höga faktiska
hastigheten gör att säkerheten, främst för skol-
barn i korsningspunkterna, är låg. Även
gestaltningsmässiga brister finns, bl a i form av
saknad grönska. Enligt Trafik- och gatumiljö-
planens förslag hastighetsbegränsas gatan till 30
km/tim med fysiska åtgärder som t ex platågupp.
I planen föreslås nya förhöjda övergångsställen
vid bl a Midsommarvägen och Svandammsplan.
Diverse grönplantering föreslås från Midsom-
marvägen och norrut. (Trafik och gatumiljöplan,
Liljeholmen, Aspudden, Gröndal, Midsommar-
kransen, Västberga, 2000:43ff)

Förslagen innebär förbättrad trafiksäkerhet
för flera sträckor och korsningar, men en del av
Telefonvägen och bl a korsningen Telefonvägen-
Tellusborgsvägen har fortfarande bristande kva-
litet. Detta beror på att Länkarna ingår både i
huvudnätet för cykel och biltrafik. För biltrafi-
ken innebär det att hastighetsanspråket är minst
50 km/tim för att ha god kvalitet, medan för g/c-
trafiken krävs att bilarna har en maximal hastig-

het på 30 km/tim för att ha god kvalitet, vilket
innebär en anspråkskonflikt. Alternativet är plan-
skilda korsningar, men dessa har i utredningen
bedömts orimliga pga de höga anläggnings-
kostnaderna. (Trafik och gatumiljöplan, Liljehol-
men, Aspudden, Gröndal, Midsommarkransen,
Västbega, 2000:74ff, Lugna gatan, 1998:38ff)

Bullernivåer över 65 dB(A) vid bostadsfasad,
vilket betraktas som låg kvalitet, finns bl a vid
delar av E4/E20 och längs Tellusborgsvägen.
Längs E4/E20, som Vägverket är väghållare av,
kompletteras bullerskydd successivt, t ex  i sam-
band med ombyggnaden av Västbergamotet.
Norr om Mikrofonvägen planeras en buller-
dämpande Tegelmur. Längs Tellusborgsvägen
fordras byte till ljudisolerade fönster.

Krav finns på att vägar med mer än 20 000
fordon/dygn ska ha rening av trafikdagvatten,
och en målsättning är att vattnet ska renas lo-
kalt. Mikrofonvägens vatten föreslås renas i
Västbergamotets planerade magasin. (Trafik och
gatumiljöplan, Liljeholmen, Aspudden, Gröndal,
Midsommarkransen, Västbega, 2000:63)

Föreslagna förändringar vid Telefonfabriken
innebär att parkeringen omdisponeras. Längs ena
sidan av Telefonvägen försvinner parkeringen,
men ersätts av utökade parkeringsmöjligheter vid
en del av LM Ericssons väg som görs om till
kvartersmark. En uppföljning av parkerings-
situationen rekommenderas. En möjlig lösning
för att öka tillgången på besöksparkering till
butikerna kan vara korttidsparkering och avgifts-
beläggning. (Trafik och gatumiljöplan, Liljehol-
men, Aspudden, Gröndal, Midsommarkransen,
Västbega, 2000:79)

Kollektivtrafikförsörjningen anses vara god
i hela området, förutom i östra Västberga. 70 %
av de boende har max 500 meter till spårbunden
trafik. Nästan alla har dessutom max 400 meter
till buss, detta mycket tack vare en service-
busslinje i området. (Trafik och gatumiljöplan,
Liljeholmen, Aspudden, Gröndal, Midsommar-
kransen, Västbega, 2000:79)
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net levande stadsbygd och ge underlag för en
hög service nivå” enligt programmet. Delar av
programområdet har ett strategiskt läge och kan
sägas utgöra en port till stadsdelen från E4/E20,
varför stor vikt bör läggas på en positiv annon-
sering utåt. Tunnelbaneschaktet som skär ige-
nom området bildar en stor barriär mellan olika
delar av området. Det är viktigt att  dessa delar
sammanbinds och därför anses en överdäckning
angelägen. Inom området finns kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och ambitionen är enligt
programmet att spara äldre bebyggelse som
”speglar stadens innehåll och skapar variation
både i utseende och innehåll”. Detta görs i sam-
råd med stadsmuseet. (Johansson, T, 2003-07-
31, Johansson, T, 2003-10-29)

Den föreslagna bebyggelsen i Timotejen 17
är en ny kvartersdel i hörnet av Tellusborgsvägen
och Midsommarvägen med bostäder och kontor
i gatulinjen. Västerut längs Tellusborgsvägen står
gamla Radiusfabriken som ev är aktuell för stu-
dentbostäder. Mellan denna byggnad och den
stora bruna tegelbyggnaden på Timotejen 19 är
ny kontors- och bostadsbebyggelse i gatulinjen
föreslagen. I den del som vetter mot E4/E20 är
kompletterande bebyggelse föreslagen, och
entrébyggnaden i hörnet Tellusborgsvägen-
Mikrofonvägen föreslås byggas på med hotell-
verksamhet. I kv Tvålflingan föreslås en helt ny
gatustruktur inspirerad av den äldre förstaden
med stadsmässiga gaturum och inslag av grön-
ska. Byggnaderna är något högre i denna del av
området men 4-5 våningar plus takterrass. I
annonsläget vid korsningen Tellusborgsvägen-
Mikrofonvägen är ett tolv våningar högt punkt-
hus föreslaget av Drott. De äldsta byggnaderna
i kvarteret sparas och byggs om till bostäder. Vid
Telefonplan flyttas Telefonvägen närmare torget
och en ny byggnad som stärker torgbildningen
föreslås. Av kostnadsskäl föreslås en enklare
överdäckning av tunnelbanan som inte medger
överbyggning. I kv Telefonfabrikens norra och
västra del föreslås ny kvartersbebyggelse i 5-7
våningar, respektive kompletterande bebyggelse
vid LM Ericssons väg. Olika meningar finns
beträffande om det gamla snickeriet på tomten
ska bevaras eller ersättas av ny bebyggelse.
Mellan Västbergaskolan och E4/E20, i kv
Likriktaren, är ett glasat kontorshus i fyra vå-
ningar uppfört under 2003. Ägaren EBAB öns-

Telefonplan, Stockholm, Dimensionering
av lokalytor för detaljhandel, restauranger
och service

Centrumutveckling, 2001

På uppdrag av fastighetsägarna i Telefonplan-
sområdet har Centrumutveckling gjort en under-
sökning av de kommersiella förutsättningarna i
området. Enligt rapporten har bl a området
Midsommarkransen-Hägerstensåsen har möjlig-
het att nå en lokal detaljhandels- och restaurang-
marknad på ca 25 500 personer 2008. Dagens
serviceutbud är ringa vid Telefonplan och klart
inriktat på dagligvaror. Underlag finns för en
större livsmedelsbutik på omkring 2000 m², men
ej sällanköpsvaror i större omfattning.

Utveckling av Telefonplansområdet,
planprogram

Stadsbyggnadskontoret, 2003

Redan i december 2001 godkände nämnden ett
start-PM för Telefonplansområdet, men bl a på
grund av konjunktursskäl har förutsättningarna
förändrats. Ericsson har t ex nyligen sålt fastig-
heterna Telefonfabriken, Tvålflingan och
Timotejen 17 till AP fastigheter, Drott respek-
tive AFA. Drott och Victor Hansson har fått
markanvisningar av Gatu- och fastighetskonto-
ret vid Telefonplans tunnelbanestation respek-
tive vid Timotejen 19. De olika fastighetsägarna
i området har tillsammans med Stadsbyggnads-
kontoret arbetat med en strukturplan med olika
alternativ för området. Under hösten 2003 an-
togs ett förslag om att påbörja ett nytt program-
arbete daterat juli 2003. Genom att skapa förut-
sättningar för nya kontor och bostäder i området
är ambitionen att lägga ytterligare en årsring till
Midsommarkransen. Programarbetet syftar till
att lägga fast en struktur för gator, parker, torg,
bebyggelse m.m. innan arbetet fortsätter med
detaljplaner för varje enskilt område. (Johans-
son, T, 2003-07-31, Johansson, T, 2003-10-29)

I nämndens kommentar till antagandet 2001
understryks ”vikten av att det nya Telefonplan
präglas av stadsmässiga kvaliteter. Bebyggelsen
bör karaktäriseras av stadens ideal med slutna
kvarter, hög exploatering och mångfald i fasa-
der och verksamheter”. Integrering av kontor och
bostäder är ett mål enligt översiktsplanen och så
även i programmet. Detta ”för att få en över dyg-
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kar utöka med ett 8-10 våningar högt punkthus
bakom detta. (Johansson, T, 2003-07-31, Johans-
son, T, 2003-10-29)

Enligt programmet är en trafikutredning för
området är gjord av Tyréns i samband med detta
programarbete, där gatornas tekniska och rums-
liga egenskaper studerats med avsikt att kom-
plettera det befintliga gatunätet. Vägarna i om-
rådet beräknas få ökad trafik i och med ombygg-
naderna, och särkilt Mikrofonvägens korsningar
med Tellusborgsvägen och Telefonvägen förvän-
tas stor påverkan. De tre matargatorna i områ-
det, Mikrofonvägen, Tellusborgsvägen och
Telefonvägen, föreslås få total bredd på 24 m,
respektive 18,5-19 meter. Enligt förslaget byggs
en tvåfilig rondell vid korsningen med Tellus-
borgsvägen, medan korsningen med Telefon-
vägen får ytterligare ett körfält. Vid den senare
korsningen föreslås cykeltrafiken ledas ut på
körbanan genom korsningen. Parkeringen i om-
rådet löses genom gatuparkering på Telefon-
vägen och i viss mån på Tellusborgsvägen och
Mikrofonvägen. I kvarteren ordnas parkering i
olika former av markparkering, i P-däck och i
garage. Det parkeringstal som föreslås för om-
rådet motsvarar det normala för ytterstaden: 0,7
bpl/lgh och 15 bpl/1 000m² kontorsyta. (Johans-
son, T, 2003-07-31, Johansson, T, 2003-10-29)

Enligt programmet behöver gestaltningen av
Telefonplans torg förnyas. Omfattningen av ser-
vice i området är relativt liten. Det finns förut-
sättningar för en större livsmedelsbutik i områ-
det, men ej detaljhandelsbutiker i någon större
omfattning, enligt programmet. Gruppbostäder
och minst en förskola behövs dessutom i områ-
det. Bullergränserna överskrids ej så länge inga
enkelsidiga lägenheter förläggs längs de
bullrigaste vägarna. (Johansson, T, 2003-07-31,
Johansson, T, 2003-10-29)

Telefonplan landskapsanalys

Gatu- och fastighetskontoret, 2003

WSP har på uppdrag av Gatu- och fastighets-
kontoret gjort en landskapsanalys i syfte att de-
finiera vilka grönytor som är mycket viktiga,
vilka som kan bebyggas med stora eller vissa
hänsynstaganden. Inventeringar är gjorda av
markens beskaffenhet och form, landskapsbild,
bebyggelsekulturella värden, grönytekaraktär,

biotoper, sociotoper, målpunkter och stråk. Be-
dömningar har sedan gjorts inom varje område,
samt en sammanvägd bedömning. Visuellt sett
är det område som är aktuellt för detta arbete
lågt värderat. Grönytor saknas i stort sett inom
aktuellt område. De sociala värdena bedöms som
låga, frånsett fotbollsplanen och tunnelbane-
stationen som värderas högt. Även i den
sammanvägda bedömningen värderas dessa
områden så. Marken inom aktuellt område be-
döms lämplig att bebygga, frånsett en del av
fotbollsplanen närmast Mikrofonvägen möjligen
kan bebyggas och behöver kompletteras med
grönyta. Parkeringsplatser kan bebyggas men
måste då ersättas på annat sätt. Kartorna ”mål-
punkter, g/c-stråk, m.m.” och ”landskapsbilds-
analys” återges i sin helhet i kapitel 4.3.
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sen kan en sammanhängande helhet lättare ska-
pas. Att arbeta med dessa gamla principer behö-
ver inte ses som pastisch utan snarare som ett
sätt att hedra en historisk och erkänd stads-
formgivare. Genom att bygga vidare på den 100
år gamla stadsplanen kan områdets identitet stär-
kas och modern bebyggelse behöver inte stå i
konflikt med detta.

I minde områden, som detta planområde, är
det dock svårt att applicera Hallmans principer
på ett tydligt sätt. Hallmans principer förutsät-
ter i princip stora arealer av jungfrulig mark för
att komma till sin rätt. Det aktuella planområdet
är präglat av ovanstående onaturliga och domi-
nerande riktningar. Dessutom gör dess storlek
och läge i förhållande till annan bebyggelse att
det är svårt att ta något större Hallmangrepp över
området. Målet är att försöka göra en modern
stadskomplettering och om möjligt låta Hallmans
principer prägla utformningen.

5.2 Vägnät/Kvarter

I de områden som under senare år har byggts i
utkanten av, eller strax utanför Stockholms hög-
exploaterade innerstad, t ex Minneberg, St Erik-
sområdet och Hammarby Sjöstad, har det varit
naturligt att fortsätta med en stadsmässig bebyg-
gelse och en hög exploateringsgrad likt den
gamla ”stenstaden”. Innerstadens stenstad från
1800-talet utgörs av stora kvarter uppdelade på
flera små fastigheter och med små gårdar, vilket
ger en naturlig arkitektonisk variation. Något
senare kom storgårdskvarteren med stora park-
liknande innergårdar och med flera olika bygg-
herrar. Båda dessa typer anses inaktuella idag
på grund av dagens struktur i fastighetsägandet
och boendekraven. (Andersson & Wolodarski,
2000:44)

I St Eriksområdet byggt 1995-1998, inför-
des en ovanlig kvarterstyp med små intima och
trevliga kvarter på ca 40 x 50 m. Kvarteren öpp-
nar sig mot solen för att släppa in ljus i de trånga
kvarteren. U-formade kvarter ger en luftig stads-
bild med täta passager mellan husen. Kvarteren
bullerskyddas genom att den sida som är öppen
har en skyddsmur, eller en funktionsbyggnad i
ett plan med port och gallergrind för att öka
insynen. De små byggnadsenheterna gav möj-
lighet att få in flera olika byggherrar i området

5. Mål

5.1 Stadsplan

Stadsplanen för de äldsta delarna av
Midsommarkransen tillhör en årsring i Stock-
holm med ett särpräglat uttryck signerat Per Olof
Hallman 1907. Typiskt för hans stadsplaner är:

- Slutna torg och gaturum

- Rum i staden som överraskar och varierar

- Konstnärliga sammanhang

- Gaturum som följer den kuperade terrängen

- Otvungen men stadsmässig helhet

- Krökta gator och oregelbundna korsningar

- Monumentalbyggnader

- Intressanta perspektiv

Senare utbyggda delar av Midsommarkran-
sen och Telefonplansområdet saknar Hallmans
mjuka och anpassade stadsplanemönster. Det är
huvudsakligen de storskaliga verksamhetsom-
rådena och de stora kommunikationslederna som
gör att mönstret bryts. I stora verksamhetsområ-
den är effektiva interna kommunikationer av stor
vikt och där är t ex oregelbundenhet olämplig
för verksamheterna. Däremot kan stadsmässig-
het uppnås genom att skapa slutna gaturum utåt
med varierade fasader och intressanta perspek-
tiv.

Beträffande huvudvägarna i området, t ex
Tellusborgsvägen som leder genom hela
Midsommarkransen, har de idag huvudsakligen
den ursprungligt mjukt anpassade sträckningen.
Däremot har tunnelbanan tillkommit på 60-talet
och skär hänsynslöst genom planområdet med
sitt öppna schakt. Detta har skapat en ny onatur-
lig riktning i området, vilken har befästs ytterli-
gare med det dominanta 7-våningshuset på kv
Tvålflingan som byggdes 70 talet. Schaktet kan
byggas över, men den nya riktningen kan inte
elimineras utan att riva denna byggnad, vilket
ekonomiskt sett är svårt att motivera då den i så
fall troligen kommer att ersättas med en lägre
byggrätt.

Om Hallmans principer får finnas med i bak-
huvudet vid kompletteringen av stadsbebyggel-
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och skapa en arkitektonisk variation. För att hålla
nere skalan i planområdet och skapa en naturlig
variation kan detta fungera som goda förebilder.
(Andersson & Wolodarski, 2000:44)

Däremot anser jag det inte lämpligt att an-
vända samma princip för vägnätet, som i St Erik-
sområdet så väl som i större delen av innersta-
den bygger på ett rätvinkligt nät av rektangulära
kvarter. Både St Eriksområdet och Minneberg,
som är goda exempel på moderna bostadsområ-
den, har i stort sett symmetriska stadsplaner med
en rund central park och en mittaxel som leder
ner till vattnet. De områden som omger Telefon-
plan har ett organiskt vägnät och oregelbundna
kvarter, och någon vattenkontakt som ger ett
naturligt slut på mittaxeln finns inte. Målet är
därför att i den mån det är möjligt skapa ett ore-
gelbundet vägnät med små kvartersenheter som
anknyter till den omgivande strukturen. Vägnä-
tet ska vara sammanhängande och återvänds-
gator undvikas för att erbjuda ett flexibelt väg-
val, men samtidigt utformas så att onödig ge-
nomfartstrafik undviks och därigenom undvika
buller inne i området. Det oregelbundna vägnä-
tet ger också estetiska och spännande gatumiljöer
med fasader som följer gatornas svängningar och
med intressanta vyer och perspektiv.

5.3 Gator

I enlighet med resultatet av de utredningar och
det planeringsunderlag som gjorts är målet att
vägar och korsningar i området ska har god tra-
fiksäkerhet, framkomlighet, stadsomsorg och
miljö. Gatorna ska göras stadsmässigt slutna med
byggnaderna i gatulinjen trädplanteras och för-
ses med säkra gång- och cykelvägar. Gatorna ska
vara tillgängliga för bilparkering och inte vara
onödigt breda, vilket bidrar till att hålla nere
hastigheten.

I den fortsatta planeringen bör mark-
beläggning, funktionsindelning, nivåskillnader,
planteringar, belysning och möbler i gaturum-
met vara utformade så att effektivitet, säkerhet,
tydlighet och trivsel skapas. Om man inte med
rimliga åtgärder kan nå högsta standard för alla
trafikslag ska åtgärder på länkar och korsningar
med oacceptabelt låg standard för något av trafik-
slagen prioriteras.

5.4 Buller

E4/E20 och de vägar som direkt omger kv Tvål-
flingan utgör bullerkällor. Särskilt eftersom man
kan räkna med an ökning av trafiken på de större
vägarna. Det man kan göra in den fysiska plane-
ringens ramar för att reducera buller från trafi-
ken, som i det här fallet utgör den största buller-
källan, är trafikåtgärder och bebyggelseåtgärder.

De trafikåtgärder som bör göras är att så
långt det är möjligt leda bulleralstrande trafik
på gator som tål mer buller, dvs de huvudvägar
som omger området.

Bebyggelsen längs huvudvägarna bör iso-
leras och måste därför ordnas så att bullret vid
bostäderna begränsas.

5.5 Annonsläge

Kvarteret Tvålflingan har ett utmärkt annonsläge
på synhåll från E4/E20. Längs Mikrofonvägen
som fungerar som entré till området för biltrafik
färdas stora mängder trafik. Målet är därför att
byggnader som annonserar de verksamheter som
finns i området och som ger ett positivt intryck
prioriteras i siktlinjerna.

5.6 Kollektivtrafik

Busslinjer hålls om möjligt till huvudvägarna
omkring kv Tvålflingan. När den befintliga buss-
vändplatsen tas bort måste funktionen ersättas
för de bussar som har sin ändhållplats vid
Telefonplan, dvs. linje 141 och 142. Kollektiv-
trafiken är av stor betydelse för områdets utveck-
ling och bör ges en centralare funktion med vänt-
hall och god överblick. Service bör ordnas i nära
anslutning till kollektivtrafiken.

Tunnelbanestationen vid Telefonplan har idag
en uppgång. Ytterligare en uppgång österut längs
spåret kan vara önskvärt om det är ekonomiskt
och byggnadstekniskt lämpligt.

5.7 Överdäckning

Överdäckning av tunnelbaneschaktet är nödvän-
digt för att få bort den barriär som det utgör.
Dessutom ger det möjlighet att utnyttja det
kollektivtrafiknära läget på ett mer effektivt sätt.
Överdäckning kan göras med byggbart bjälklag,
eller endast körbart bjälklag som är en billigare
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konstruktion. Byggbart bjälklag kan eventuellt
innebära att man kan utnyttja marken mer ef-
fektivt, men innebär troligen inte att byggnader
kan placeras fritt över detta. Lönsamheten får
styra.

5.8 Service

Enligt serviceutredningen finns underlag för en
livsmedelsaffär i storleksordningen 2 000 m².
Däremot inte för så mycket sällanköpsvaror.
Servicen bör utnyttja det goda kommunikations-
läget och ligga nära buss och tunnelbana. Stora
markparkeringar bör undvikas. Nya bostäder i
området innebär behov av fler förskoleplatser.
Det nya området bör därför ha en ny förskola
med ungefär fyra avdelningar.

5.9 Grönska

Området är idag i stort sett i avsaknad av grön-
struktur. Att komplettera grönstrukturen i områ-
det och föra in grönska genom parker och allé-
planterade gator är därför en viktig målsättning.
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