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tolkning
Det kanske inte låter helt 

trovärdigt att tolka och 
granska sitt eget planförslag. 

Men jag vill ändå försöka 
att sätta mig in i vad de tre 

arkitekterna, vars teorier jag 
studerat, skulle tycka om 

förslaget. Jag ska försöka 
vara objektiv…!
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TOLKNING AV FÖRSLAGET
Gordon Cullen 
Jag tolkar att Cullen värdesätter områden med olika karaktär. Karak-
tären förstärks genom att skilda upplevelser skapas i olika områden. 
I planförslaget får tre områden skilda karaktärer. Det östra området 
får en strikt karaktär, med stora regelbundna kvarter, vilket bygger 
vidare på den befi ntliga kontorsbebyggelsen öster om området. I 
väster får området en mer upplöst och öppen karaktär, vilket blir allt 
mer påtagligt ju närmare parken och Gröndal bebyggelsen ligger. I 
det mellerst området där de äldre industribyggnaderna är belägna 
skapas en helhet. Detta sker genom att linjer och strukturer i den 
befi ntliga bebyggelsen tas upp.

Den befi ntliga identiteten bibehålls och förstärks. Kopplingen till det 
historiska industriområdet tydliggörs genom den strikta hårdgjorda 
kajen med de oregelbundet placerade lamellerna vid vattenfronten. 
Dessa påminner om hamnens tidigare brokiga uttryck. De historiska 
byggnaderna poängteras genom att de ligger väl synliga vid öppna 
platser. Platserna är väldefi nierade och omgärdade av rumsskapande 
element.

Jag har i planen försökt att skapa ”Serial Vision”. Raka gator som 
mynnar mot vattnet ger plötsliga utblickar. Slingrande gator är 
oförutsägbara; ”vad händer runt hörnet?” Byggnadskropparna är 
asymmetriskt placerade vilket skapar varierande rum. Byggnaderna 
placeras så att de sluter om platser och öppnar upp mot utblickar. 
En kontrast skapas mellan den nya och gamla arkitekturen vilket 
fångar ögats uppmärksamhet. Affärslokaler längs Lövholmsvägen 
ger ett händelserikt gaturum vilket stimulerar ögat och en dramatik 
skapas. 

Lars Marcus
Om en space syntax-analys gjorts för det planerade området hade 
det mest integrerade området med största sannolikhet legat längs 
Lövholmsvägen. Butiker förläggs i huvudsak längs vägen (vid 
trädets stam), där de har störst chans att överleva. De övriga gatorna 
bildar ett fi nmaskigt nät för att förenkla för fl ödet inom området.

Att området avgränsas av vatten i både norr och söder är negativt för 
fl ödet och därmed för integrationen av området. Detta skulle till viss 
del kunna motverkas om Stockholm fi ck ett välutvecklat kollektiv-
trafi ksystem på vattnet, exempelvis sjöbussar. Intill Sjötorget skulle 
färjorna kunna angöra. 

För att torg ska fungera som mötesplatser behövs en genomströmning 
igenom platsen, därför är det även en fördel att Wilhelm Beckers 
plats förläggs intill huvudgatan. Det andra torget lokaliseras intill 
industribyggnaderna och vattnet. Denna lokalisering skulle Lars 
Marcus troligtvis inte förespråka eftersom genomströmningen här 
är låg. Han anser att det framförallt är områdets integration som 
påverkar hur välbesökt platsen är och inte platsens skönhet. Här 
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motsäger jag mig Marcus, eftersom jag anser att Sjötorgets attraktiva 
läge vid vattnet och kulturverksamheterna intill kan locka många 
besökare till torget. 

Jerker Söderlind
Området har ett välintegrerat närområde med många olika 
funktioner. Det ligger dessutom intill Lövholmsvägen som har 
en god genomströmning, vilket ger goda förutsättningar för 
funktionsblandad bebyggelse. Förutsättningarna är goda för att 
företag och kulturverksamheter fi nner det attraktivt att lokaliseras i 
de gamla industribyggnaderna. 

Blandningen av ny och gammal bebyggelse ger en blandad hyres-
nivå och därmed förutsättningar för en heterogen befolkning.

Tvärbanans hållplats lokaliseras intill Wilhelm Beckers Plats. Fler 
människor vistas därmed vid torget som får större potential att bli 
en mötesplats.
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