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Förord

Det här examensarbetet utgör 30 högskolepoäng och är den avslutande 
delen på magisterprogrammet i Fysisk planering vid Blekinge Tekniska 
Högskola.

Arbetet har pågått med låg intensitet under hela 2010 och 2011 med högre 
tempo under sommarsemestrarna. Under hösten 2011 har heltid ägnats åt 
arbetet. 

Handledare har varit Anders Törnqvist och biträdande handledare Gösta 
Blücher. Ett stort tack till er för kommentarer och synpunkter. Jag är också 
väldigt tacksam för att ni med korta ledtider, snabba mailsvar och flexibla 
mötestider och platser gjort detta arbete möjligt. 

Tack också till stadsbyggnadsförvaltningen, Solna stad, för tillgång till kart- 
och bildmaterial. 

Per Anders Olsson
Sundbyberg den 5 mars 2012. 
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Stockholmsregionen växer kraftigt. Bostadsköerna i Stockholmsområdet 
är långa och Solna, med sitt goda läge i regionen, kollektivtrafikförsörjt 
med både tunnelbana, pendeltåg, bussar och snart även tvärbana är 
populärt. Inom 20 år beräknas kommunen öka sin befolkning med mellan 
40 och 50 %. Att bygga bostäder i den takten är en stor utmaning. 

Syftet med examensarbetet är att utarbeta ett planförslag för Hagalunds 
arbetsplatsområde och därigenom diskutera hur omvandling av äldre 
industriområden kan ske. Stadsutveckling av centrala eller halvcentrala 
industriområden har varit en vanlig planeringsuppgift i många svenska 
och utländska städer de senaste årtiondena. I takt med att samhället 
utvecklas och städer växer är denna planeringsuppgift fortsatt aktuell och 
därmed ur ett allmänt perspektiv angelägen att studera. 

De senaste åren har begynnande diskussioner pågått om utveckling av det 
aktuella området. Det har varit intressant för bland annat företag inom life 
science-forskning med koppling till Karolinska institutet och Karolinska 
sjukhuset. Idéer om tillskott av andra funktioner har också framförts från 
olika håll. Att området endast mycket ytligt utretts tilltalade mig att ta mig 
an det. Det har gett mig möjligheten att titta på området med nya ögon. 

Sammanfattningsvis kan planförslaget sägas utgå från områdets befintliga 
struktur och planmönster. Utgångspunkten har varit att förstärka områdets 
befintliga kvaliteter. Planförslaget skapar en funktionsintegrerad stadsdel 
som är nära integrerad till den övriga staden. Områdets trafikstruktur 
har förenklats och förtydligats och dess entréer liksom kopplingar till 
intilliggande stadsdelar och grönområden har förbättrats. Områdets 
historiska och karaktärsgivande kvaliteter har identifierats som en tillgång 
och har därför legat till grund för planens utformning och diskussioner 
om nytillkommande byggnader. 

Sammanfattning
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Arbetet har skett dels teoretiskt och dels praktiskt med gestaltande 
skissarbete. För den teoretiska delen har jag försökt att överblicka vilken 
forskning och vilka metoder som finns tillgängliga som underlag för 
den komplexa planeringsuppgift jag valt. Den realistiska stadsanalysen 
ger möjligheter att förutsättningslöst analysera och beskriva stadsdelens 
fysiska förutsättningar. För att kunna förstå stadens och stadsdelens 
funktionella förutsättningar har Space syntax-forskningen studerats. 
En metod för planering i kulturmiljöer ger stöd att kategorisera 
förutsättningarna inför gestaltning av området. Beträffande utformning, 
innehåll men också förslag till fortsatt planeringsprocess för området 
har jag studerat forskningarbeten om förnyelse av arbetsområden. Hur 
kan å ena sidan stadsutveckling stimuleras, i samarbete mellan planerare, 
politiker, exploatörer och brukare, och å andra sidan befintliga kvaliteter, 
verksamheter och byggnader finnas kvar eller åtminstone ges möjlighet 
att utvecklas i takt med stadsutvecklingen?
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Bakgrund
Solna växer. 
I dagsläget har kommunen som är en av Sveriges till ytan minsta 65 
289 invånare (Nationalencyklopedin 2010-01-03). Inom de närmaste 
20 åren (2030) kommer befolkningen enligt Regionplanekontoret 
(RUFS 2010. Utställningsförslag. s 133) att uppgå till mellan 89 000 och 
96 000 invånare. Detta ställer stora krav på utbyggnad av bland annat 
bostäder, service och arbetsplatser. Bostadsköerna i Stockholmsområdet 
är långa och Solna, med sitt goda läge i regionen, kollektivtrafikförsörjt 
med både tunnelbana, pendeltåg, bussar och snart även tvärbana är 
populärt. Solna stads utgångspunkt för planeringen är att utveckla Solna 
till en tät stadsbygd med goda livsmiljöer, korta avstånd och effektiva 
kommunikationer. (ÖP 2006. s.28). Solnas strategi stämmer väl överrens 
med den Regionala utvecklingsplanen RUFS som pekar ut centrala 
Solna tillsammans med Stockholms innerstad, Söderort, Västerort samt 
delar av Nacka och Sundbyberg som del i den centrala regionkärnan. 
Regionplanen föreskriver att mark med goda lägesegenskaper, där 
förutsättningar för god försörjning med kollektivtrafik och energieffektiv 
stadsbygd finns, bör marken bebyggas så tätt att den utnyttjas effektivt. 
Regionplanekontoret menar att det finns goda möjligheter att förtäta 
och komplettera äldre stadsområden i stora delar av regionen. Äldre 
terminal  och industriområden kan omvandlas till nya bostads  och 
arbetsplatsområden (RUFS 2010. Utställningsförslag. s. 134). 

De senaste åren har planering och/eller byggnation av många stora projekt 
startat i Solna. Som exempel kan Frösunda, Nya Karolinska sjukhuset, 
Solna centrum, Arenastaden, Järvastaden och Ulriksdal nämnas. Trycket är 
stort och många intressenter vänder blickarna mot Solna. De senaste åren 
har diskussioner pågått om en utveckling av Hagalunds arbetsplatsområde. 
Området har varit intressant för företag inom life science-forskning 
med koppling till Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset. Idéer 
om tillskott av andra funktioner har också framförts från olika håll. Jag 
har därför intresserat mig för området och kommer att behandla det i 
mitt examensarbete. Att området endast mycket ytligt utretts tilltalade 
mig att ta mig an det. Det har gett mig möjligheten att undersöka hur 
målsättningarna för Solnas framtida planering; en tät stadsbygd med goda 
livsmiljöer, korta avstånd och effektiva kommunikationer. kan uppnås i 
området. 

Uppgiften är också väldigt spännande med tanke på det allmänna intresset 
som finns för planeringsfrågan i sig. Stadsutveckling av centrala eller 
halvcentrala industriområden har varit en vanlig planeringsuppgift i många 
svenska städer de senaste årtiondena och kommer även fortsättningsvis 

1. Inledning



9

EKERÖ

STOCKHOLM

JÄRFÄLLA

SOLLENTUNA

SUNDBYBERG

STOCKHOLM

SOLNA

DANDERYD

NACKA

VAXHOLM

GSS

0             2,5          5 km

PLANOMRÅDET

STOCKHOLM 
CENTRALSTATION

Solnas och 
planområdets 
läge i Stocholms-
regionen.

att vara det. Bo Öhrström skriver att omhändertagandet av äldre 
industrimiljöer och förnyelsen av dessa är en av de stora utmaningarna i 
stadsbyggandet (Öhrström 2001, s. 74).

Planområdet - Hagalunds arbetsplatsområde 
Områdets centrala läge, endast ca 4 km till Stockholm centralstation, 2,5 
km till St Eriksplan och 800 m till Solna centrum gör det mycket intressant 
för utveckling de närmaste åren. Ytterligare en positiv aspekt är att dess 
gator och övrig infrastruktur till stor del redan är utbyggd.  

Området planlades under 1930-talet och det består till största delen av 
småindustrier och kontor. Bebyggelsen består till stor del av enkla men 
välbyggda hus från 1930- till 1970-talen. Materialvalet är oftast rött tegel 
men en hel del fasader i puts samt ett mindre antal fasader av plåt och 
trä finns här också. Kvarteren är till stor del indelade i små fastigheter 
och uttrycket i området är därför varierat. Området har en på många 
sätt trevlig struktur med väl definierade gaturum med en måttlig skala. 
Områdets små fastigheter innebär att bebyggelsen är varierad med olika 
hög exploatering. Området hålls ändå samman av en utbyggd struktur. 

Området var föremål för en kort utredning av stadsbyggnadsförvaltningen 
som på tjänstemannanivå tog fram ett PM 2008. Syftet med utredningen 
var att beskriva förutsättningarna för att göra området till ett attraktivare 
område i Solna och därmed ett område där bl. a företag inom life 
science-området kan expandera. Sammanfattningsvis förespråkar 
utredningen att ett gestaltningsprogram med riktlinjer för gator och 
kvarter bör tas fram, att gatorna inom området bör rustas upp, att nya 
entréer skapas, att planändring för att tillåta kontor bör ske samt att 
området bör utvecklas kvarter för kvarter med successiva planändringar. 
(Stadsbyggnadsförvaltningen, Solna 2008). 
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Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utarbeta ett planförslag för Hagalunds 
arbetsplatsområde och därigenom diskutera hur omvandling av äldre 
industriområden kan ske. Planförslaget ska bidra till att skapa en till 
övriga staden integrerad stadsdel. Dess kopplingar till intilliggande 
stadsdelar och grönområden ska förbättras.  Stadsdelen ska gå från att 
vara funktionsseparerad till funktionsintegrerad. Områdets historiska 
och karaktärsgivande kvaliteter ska ligga till grund för utformningen av 
planen. 

Avgränsning
Planområdet avgränsas geografiskt av Solnavägen i söder. Det inbegriper 
grönområdet väster om järnvägen samt Hagalundsparken runt Hagalunds 
vattentorn i norra delen av planområdet. I öster avgränsas planområdet 
av gränsen mot Norra begravningsplatsen. 

Att föreslå en stadsutveckling av Hagalunds arbetsplatsområde är en 
komplex planeringsuppgift och kräver studier i ett brett fält av områden. 
Jag har försökt överblicka vilken forskning och vilka metoder som finns 
tillgängliga som underlag till uppgiften och som är nödvändiga för att ett 
planförslag i den här skalan och på den här nivån ska kunna utarbetas och 
sedan diskuteras. Forskningsöversikten och metodstudierna har delats in 
i två huvudområden; Struktur och gestaltning samt Strategi och genomförande. 
Se vidare under Metod. 
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Området kan komma att i framtiden beröras av stora infrastruktur-
satsningar. Det är byggandet av E4-länken i tunnel med en trafikplats i 
anslutning till planområdets södra del samt breddning av Ostkustbanan 
eller Arlandabanan som berör området. Om och hur området skulle 
påverkas är svårt att säga då det finns stora osäkerheter i planeringen av 
dessa stora projekt. De har ännu inte nått en tillräckligt detaljerad nivå 
eller blivit föremål för formella beslut. E4-länken respektive breddningen 
av spårområdet kommer därför inte att behandlas i examensarbetet. 

I södra änden av grönytan väster om järnvägen anser jag att ny bebyggelse 
intill Solnavägen kan diskuteras. Eftersom detta område är tydligt avskilt 
från arbetsplatsområdet studeras det inte i examensarbetet. Avgränsningen 
av planområdet har avvägts så att denna yta utelämnas.

Planområdets avgränsning. 

Hagalundsparken
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Frågeställning
Den övergripande frågeställningen är: Hur kan man komplettera ett äldre 
arbetsplatsområde med ny bebyggelse och införa nya funktioner i form av bostäder 
och handel utan att förlora den befintliga karaktär som är positiv och önskvärd? 
Jag avser att besvara frågeställningen genom fallstudien att utforma ett 
planförslag för Hagalunds arbetsplatsområde. 

Den övergripande frågeställningen har efter hand kompletterats med mer 
detaljerade frågeställningar som hanteras under olika delar av arbetet. 
Dessa är bland andra: 

Vilka funktioner och vilken omfattning av dessa bör etableras i • 
området/delområdena? 
Området klassas enligt Solnas översiktsplan som en sammanhängande • 
kulturhistoriskt värdefull miljö. Vad i miljön är det som är 
kulturhistoriskt intressant? Vilka värden ska bevaras? Vilka enskilda 
byggnader är intressanta?
Hur ska nya byggnader utformas med tanke på de äldre byggnadernas • 
uttryck? Ska nya byggnader kontrastera eller anpassas mot befintlig 
bebyggelse? 
Vilka förutsättningar finns i området för att skapa en god boende- • 
och företagarvänlig miljö?
Vad krävs, vilka kopplingar bör förstärkas, för att stadsdelen ska bli • 
väl integrerad med övriga Solna? 

Metod 
Arbetet mynnar i ett planförslag för utvecklingen av Hagalunds 
arbetsplatsområde. Arbetet har skett dels teoretiskt och dels praktiskt 
med gestaltande planering där illustrationer och planer tagits fram. Den 
teoretiska delen, forskningsöversikten och metodstudierna, har delats in 
i två huvud-områden; Struktur och gestaltning, samt; Strategi och genomförande. 
I den förstnämnda ingår studier av forskningsbaserade stadsanalyser och 
en metod för planering och byggande i kulturmiljöer. Här behandlas även 
gestaltning av nya tillskott i befintliga miljöer samt funktionsintegrering i 
befintliga miljöer. I det andra huvudområdet, Strategi och genomförande, studeras 
forskningsarbeten avseende genomförande av stadsutvecklingsprojekt i 
äldre arbetsplatsområden. Hur kan å ena sidan stadsutveckling stimuleras, 
i samarbete mellan planerare, politiker, exploatörer och brukare, och å 
andra sidan befintliga kvaliteter, verksamheter och byggnader finnas kvar 
eller åtminstone ges möjlighet att utvecklas i takt med stadsutvecklingen. 

Parallellt med det teoretiska arbetet har en designprocess skett där 
planförslaget utarbetats. Genom att successivt utveckla förslag till 
rumslig och funktionell gestaltning av området har en djupare förståelse 
för områdets kvaliteter och möjligheter undersökts. Förslag har dykt upp, 
kasserats eller använts. 
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Norra delen av arbetsplatsområdet 
1937. Solna stads bildarkiv. 

Hagalunds arbetsplatsområde sett från 
Hannebergsgatan 1957. Solna stads 
bildarkiv. 

Utsnitt ur stadsplan från 1930. 

Historia – planområdet
Hagalunds arbetsplatsområde
Under 1930-talet planlades marken, som tillhörde kyrkan, för industri-
ändamål.  Tomterna uppläts med tomträtt (Lagerås 2004). Många byggnader 
är uppförda under 1930- till 1950-talen men ny bebyggelse har tillkommit 
fram till senare delen av 1900-talet. Från början uppfördes byggnaderna 
i första hand för industriändamål medan de senare byggnaderna främst 
varit kontorslokaler. I östra kanten av planområdet, mot kyrkogården 
hade tidigare järnvägen sin sträckning. Denna flyttades och rätades runt 
förra sekelskiftet, 1900, ut efter att den nya järnvägstunneln genom berget 
norr om planområdet färdigställts. Detta innebar att järnvägen hamnade 
väster om planområdet, där den ligger idag. 

Byggnaderna är av varierande form och utförande, tegelbyggnader intill 
Industrivägen och Banvaktsvägen och enklare byggnader längre in i 
området. Vid den ursprungliga etableringen fanns många som byggde 
sina egna byggnader för egen verksamhet. Detta har lett till en varierad 
skala och delvis ett varierat gaturum där mindre släpp mellan byggnader 
är vanliga, oftast på grund av funktionella anledningar för den enskilda 
verksamheten. 

Till stora delar är området utbyggt enligt den ursprungliga planen. I de 
tidiga planerna fanns i norra delen närmast Hagalundsparken möjlighet 
att bygga bostäder. Här var kvarteren mindre än i dagsläget. Det fanns 
gator planerade genom kv. Volund och kv. Instrumentet. Vid senare 
planändringar lades dessa kvarter till industriändamål. Tvärgatorna togs 
ur planen vilket innebar att kvarteren blev större. En annan skillnad 
mellan den nuvarande och de ursprungliga planerna är hur områdets 
gator ansluter mot Solnavägen i söder.

2. Planeringsförutsättningar

kv. Volund

kv. Instrumentet
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Hagalund med kyrkan och vattentornet 
1965. Fotograf: Johansson, G. Solna 
stad, stadsbyggnadsförvaltningen.

Kvarteret Heimdal 1964. Fotograf: 
Sören Hallgren. Solna stads bildarkiv. 

Klättrande bebyggelse i gamla Hag-
alunds östra delar. Kvarteren Frö, 
Idun och Heimdal. Fotograf: Eric A 
Lundquist. Solna stads bildarkiv. 

Historia – intilliggande områden
Hagalund – norr om planområdet
Kaptenen, senare översten i Väg- och vattenbyggnadskåren, Albert 
Amundson, köpte 1889 Stora Frösunda gård vid Haga Norra. Till gården 
hörde stora markarealer. Amundson var förutom officer fastighets-
utvecklare, byggmästare och tomtexploatör och hade genomfört flera 
stora fabriks- och hyreshusbyggen i Stockholm. I Stockholm rådde 
bostadsbrist med trångboddhet. Amundson började stycka av och försälja 
tomter på en tallbevuxen bergsrygg söder om gården, Hagalund. 

Redan efter ett år var ett femtiotal av tomterna i Hagalund sålda och 
bebyggda.  Framförallt hantverkare; snickare, timmermän, plåtslagare, 
bagare m fl, hjälpte varandra och byggde husen på morgnar, kvällar 
och helger. På detta sätt uppstod från början en sammanhållning och 
solidaritet i Hagalund, som kom att prägla samhället under lång tid. 

Husens utformning blev variationsrik där element ur olika arkitekturstilar 
blandades ohämmat och gav möjlighet till en mångfald av uttryck. Trähus 
med panel byggdes sida vid sida med putsade stenhus. Den fattigdom, 
trångboddhet, arbetslöshet och sociala misär, som tidvis rådde inom 
samhället under krigstiderna gav Hagalund dåligt rykte. Redan på 
1920-talet hade frågan väckts i municipalstämman om att de sämst byggda 
delarna av samhället borde saneras. 1942 låg ett förslag till stadsplan för 
förnyelse av Hagalund färdigt som innehöll tre- och fyravåningshus i 
lös gruppering. Året därpå införlivades Hagalund i det nya Solna stad, 
som ett par år senare lade byggnadsförbud på hela Hagalundsområdet. 
Detta förlängdes gång på gång och kom att medföra en förslumning av 
området. 
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Hagalundsgatan. 

Blåkulla.

Trappa vid Bergmarkska villan. 

Rester från det gamla Hagalund 
intill det nya, Blåkulla.

Efter 15 år av debatter och protestaktioner beslutade Solna kommun-
fullmäktige 1958 att Hagalund - som av en del kallades slum och av 
andra idyll - skulle rivas. Det nya Hagalund, Blåkulla som det i folkmun 
kallas, består av åtta 100 m långa och 14 våningar höga flerfamiljshus. 
En konsekvent separering av funktioner råder inom området med 
bostäder för sig, affärer i ett avskilt centrum och matargator, lastgator 
och parkeringsdäck separerade från gång- och cykelvägar och 
gårdsöverbyggnader. 

Fasaderna i Blåkulla samordnades av Bo Ahlsén. Han gav dem en enhetlig 
utformning genom att med olika blå nyanser försöka få husen att smälta 
in mot himlen. 

Idag finns rester från gamla Hagalund framförallt i kvarteren Odin 
och Anhalten. (Kulturminnesvårdsprogram för Solna 1988. Med 
uppdateringar och tillägg. Tillg. 2010-07-14). Även i norra delen av 
planområdet finns spår. Vattentornet från 1911, ritat av Ivar Tengbom, 
är ett känt Hagalundsmotiv. Bostadshuset Bergmarkska villan intill 
järnvägen är ett av mycket få bevarade hus från det gamla Hagalund. Det 
är en trävilla med en stor tvåvånings glasveranda, röd liggande panel och 
vitmålade foder med dekorativ mönstersågning. Byggnaderna ligger i en 
brant stupande trädgård med strålande utsikt. 

Även gamla trappor och stödmurar runt vattentornet är rester från det 
gamla Hagalund som gör sig påminda än idag. Höjdskillnader hade inte 
inarbetats i Amundsons tomtavstyckning utan bebyggelsen fick anpassa 
sig till strukturen. Det innebar att branta backar, trappor och stödmurar 
var vanliga företeelser i stadsmiljön. På äldre foton syns hur den äldre 
bebyggelsen klättrar upp på berget. 
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Rudviken 1959.  Solna stad, 
stadsbyggnadsförvaltningen.

Rudviken - väster om planområdet
Rudviken började byggas under slutet av 1920-talet (Lagerås 2004). 
Bebyggelsen bestod av villaliknande flerfamiljshus i 1920-talsklassicistisk 
stil. På grund av dåliga grundförhållanden och påföljande sättningsskador 
revs alla utom en ursprunglig byggnad under 1980-talet. När 
pålningstekniken blivit bättre bebyggdes senare området med enhetligt 
utformade bostadshus utförda i gult tegel och rött tegeltak (Solna 
stadsbyggnadsnämnd 1994 s. 163).
 

Norra begravningsplatsen – öster om planområdet
Begravningsplatsen som är av riksintresse för kulturminnesvården invigdes 
1827. Arkitekt Carl Gustaf  Blom-Carlsson planerade den äldsta delen efter 
fransk-klassiska ideal där entrécentrum ligger i en halvcirkel varifrån vägar 
strålar utåt. Norra begravningsplatsen var Stockholmsförsamlingarnas 
första gemensamma begravningsplats. Därför speglar kvartersmönster, 
gravkonst och planteringar många olika kyrkogårdskulturer. Här finns 
förutom den äldsta delen med monumentala gravanordningarna även 
klassisk park med torgbildningar, lindalléer och klippta häckar. På Norra 
begravningsplatsen finns också begravningsplatser som känsligt följer 
terrängvariationerna och är anpassade till den naturliga tallvegetationen 
(Ibid. s 109).

Inom begravningsplatsen finns karaktäristiskt och kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. Närmast planområdet i begravningsplatsens västra del finns 
Lindhagens kulle som utgör ett särpräglat inslag inom begravningsplatsen. 
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Den är känd för sina magnifika gravmonument och mausoléer (Solna 
stadsbyggnadsnämnd 1994 s. 109). Strax öster om Banvaktsvägen inom 
begravningsplatsens västra del finns Norra krematoriet, som var Sveriges 
första krematorier, 1887. Byggnaden ritades av hovintendent Gustaf  
Lindgren i barockinspirerad stil. Krematorieverksamheten pågick till 
1989. Det fungerar som kapell idag och kallas numera Norra kapellet. 

Solna kyrkväg – sydöst om planområdet
Strax söder om planområdet mot Karolinska universitetssjukhuset och 
Solna kyrka ligger ett enhetligt utformat område med radhus och villor. 
Husen är byggda i danskinspirerad stil med rött tegel, sadeltak och taktegel 
(Ibid. s. 107).

Det var i samband med att den nya Solnavägen mellan Råsunda och 
Stockholm togs i bruk 1942 som församlingen lät stycka upp de gamla 
igenvuxna åkrarna intill den nya vägen för bostadsbebyggelse. 1944 
engagerades man den erkände KF-arkitekten Dag Ribbing att rita 
tre villor i kvarteret Klockaren. Han fick också uppdraget att 1947 
rita fyra hus i kv Kapellanen och nio tvåvåningsradhus i Klockaren 
(Kulturminnesvårdsprogram för Solna, 1988. Med uppdateringar och 
tillägg. Tillg. 2010-07-14).

Norra kapellet. Lindhagens kulle.

Solna kyrkväg.
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Planläge 
Översiktsplan 
Utgångspunkten för Solnas strategiska utveckling är att utveckla staden i riktning mot en tät stadsbygd 
med goda livsmiljöer, korta avstånd och effektiva kommunikationer. Detta ska göras utan att de gröna 
kvaliteterna förstörs och genom att på sikt minska de infrastrukturella barriärernas negativa påverkan 
på stadsmiljön (ÖP 2006, s. 28). I översiktsplanen ingår Hagalunds arbetsplatsområde i område 
för i huvudsak arbetsplatser. Norra delen av området, runt Hagalunds vattentorn, är utpekat som 
grönområde viktigt för rekreation och biologisk mångfald (Ibid. s. 30-32). Norra begravningsplatsen 
öster om planområdet är även det utpekat som grönområde viktigt för rekreation och biologisk 
mångfald liksom det är av riksintresse för kulturmiljövården (Ibid. s. 32 och 34).

Hagalunds arbetsplatsområde är i översiktsplanen utpekat som sammanhängande kulturhistoriskt 
värdefull miljö. Det skrivs att det är en miljö där helheten har bedömts som viktig. Översiktsplanen 
beskriver inte i detalj vad som är specifikt viktigt för Hagalund mer än att dessa områden, som det 
finns flera av i Solna, ofta som helhet är enhetliga och goda representanter för sin tid. Inga enskilda 
byggnader inom själva arbetsplatsområdet finns utpekade att ha särskilt höga kulturhistoriska värden. 
Dock är vattentornet i norra delen av området utpekat som byggnad med särskilt högt kulturhistoriskt 
värde (Ibid. s. 89).

Detaljplan
Området planlades under 1930-talet. Det var kyrkan som ägde marken. Huvuddragen i planen 
gäller än idag, men detaljplaner har allteftersom nya förutsättningar uppstått justerats genom åren 
(1947, 1962, 1964, 1968, 1970, 1978, 1987, 1994, 1995). Dessa förutsättningar har bland annat 
varit breddning av järnvägsområdet, beredandet av plats för en framtida motorväg och ändringar 
inom enskilda fastigheter. I huvudsak gäller industriändamål som användning för hela området. 
För Bergmarkska villan gäller bostadsändamål. För en av de yngre detaljplanerna i söder finns 
handelsändamål reglerat. 

Bebyggelse – Områdesinventeringen
Området är utpekat som kulturhistoriskt sammanhängande intressant miljö i översiktsplanen från 
2006. Det finns dock inte preciserat vad det är i miljön som är utmärkande just här. Jag har tolkat 
att det är områdets karaktär som helhet. I området är gatorna tydligt definierade men det finns en 
variation i fasadlivens placering och en variation i hushöjder. Stadsplanerna reglerade i huvudsak 
gatornas utrymme vilket har lett till att fastighetsägarna i delar av området byggt sina byggnader efter 
verksamhetens behov. Detta har lett till områdets något brokiga och charmiga intryck. 

Jag har gjort en genomgång av all bebyggelse inom området. Hela sammanställning finns i Bilaga 1; 
Områdesinventering. Områdesinventeringen baseras på böckerna Arkitektur i Solna (1994), Kulturmiljöer 
i Solna 1988 (Uppdaterad version tillgänglig 2010-06-29), Solnas 1930-talsbebyggelse (2004), Solnas 
1940-talsbebyggelse (2004) och Solnas 1950-talsbebyggelse (2004). Dessa studier har kompletterats 
med en inventering på plats samt studier av dokument i Solna stadsbyggnadsförvaltnings arkiv.

Nedan presenteras ett urval av områdets byggnader. Det ska ge en bild av vilka byggnadstyper som 
finns representerade. Utmed Industrivägen och delar av Banvaktsvägen och Åldermansvägen har 
bebyggelsen ett relativt sammanhållet uttryck. Bebyggelsen består här i huvudsak av tre till fem 
våningar höga tegelbyggnader. 
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Hagalunds vattentorn 
Byggår: 1911-1912
Arkitekt: Ivar Tengbom

Bergmarkska villan
Kvarteret Heimdal.
Byggår: Troligen 1890-tal

Volund 15
Byggår: 1938

Åldermannen 1, Björkbackaskolan.
Byggår: Gamla skolbyggnaden (överst) 1874, 
nya skolbyggnaden (nederst) 1902. 

Volund 6
Byggår: ca 1938

Byggnaden uppfördes 1938 av firma Albert Thun 
som var en specialaffär för putstrasor. 
Huvudbyggnaden är exteriört i mycket ursprungligt 
skick och den används idag för grafik och tryckeri-
verksamhet.  

Hagalunds vattentorn byggdes efter att järnvägstunn-
larna under Hagalund byggts. Det ritades av arkitekt 
Ivar Tengbom som tidigare ritat bl. a. Stockholms kon-
serthus. Tornet är i nationalromantisk stil med fasader 
av mörkbrunt tegel. Idag behövs inte tornet för vatten-
försörjningen och är därför ur bruk. Det används idag 
som konstnärsateljéer. 

Ett av de första husen i gamla Hagalund. En av Solnas 
ledande socialdemokrater, Hjalmar Bergmark, bodde 
här fram till sin död  1963. Bostadshuset är en trävilla 
med en stor tvåvånings glasveranda, röd liggande pan-
el och vitmålade foder med dekorativ mönstersågning. 
Byggnaderna ligger i en brant stupande, men prydlig 
trädgård med strålande utsikt.  

Träbyggnad i 
en våning för 
smidesverkstad. 

Instrumentet 1
Byggår: 1937
Arkitekt: Ture Wennerholm

Funktionalis-
tisk byggnad 
i slät puts och 
stora fönster-
partier. I relativt 
ursprungligt 
skick. 
Ture Wenner-
holm har bl.a. 
ritat LM Erics-
sons byggnader 
vid Telefonplan i 
Stockholm. 

Gelbgjutaren 13
Byggår: 1947

Mycket ursprunglig exteriör. För tiden karaktäristisk 
industriarkitektur, med materialkänsla och enkel 
massiv volym. 

Kassaskåpet 4
Byggår: 1954-1955

Byggnad i rött murtegel med ursprungligt utseende. 
I anslutning till entrén är teglet vertikalt mönstermurat.

Byggnaden används till kontor, lager och ett plåtslageri. 

Norra Krematoriet / Norra Kapellet
Byggår: 1909
Arkitekt: Gustaf Lindgren

Norra krematoriet 
på Norra begravn-
ingsplatsen är 
Sveriges första 
krematorie. 1887 
byggdes ett provi-
soriskt krematorie 
som 1909 ersattes 
av det nuvarande. 
Byggnaden ritades 
av hovintendent 
Gustaf Lindgren i 
barockinspirerad 
stil. Kremato-
rieverksamheten 
pågick här till 
1989. Numera 
kallas byggnaden 
Norra Kapellet. 

Mjölner 2
Byggår: 1948, gårdshuset tillbyggt 1957-58

Byggnad i i två våningar med rött flammigt fasadtegel. Relativt 
ursprunglig. Påbyggnaden påverkar dock proportionerna något. 

Användning: Fiskebutik, tryckeri, kontor. 

Gamla Central-
skolan benämns 
sedan 1972 
Björkback-
askolan. På 
fastigheten finns 
två skolbyg-
gnader. Den 
äldre från 1874 
kompletterades  
1902 med den 
nya som kallades 
för Nya Central-
skolan. I dag-
släget används 
skolbyggnaderna 
till kontor. 

Byggnad i relativt ursprungligt utförande i två vånin-
gar och rött flammigt fasadtegel. Används som butik, 
tryckeri, kontor. 



20

Grönstruktur
Själva arbetsplatsområdet består till stora delar av hårdgjorda ytor med 
avsaknad av sammanhållen grönstruktur. I sydost intill begravningsplatsen 
växer en del större träd. I detta område växer också en del unga träd i 
form av björk och asp. 

I norra delen av planområdet, runt Hagalunds vattentorn finns ett större 
sammanhållet grönområde som hör till Hagalundsparken. Det är en 
sammanhållen viktig park mellan Solna centrum och Råsunda i väster till 
begravningsplatsen i öster. I snittet vid planområdet, runt vattentornet, är 
parken på många platser igenväxt och sliten.  

Hagalundsparken. 

Hagalundsparken. 

Norra begravningsplatsen.
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Öster om planområdet ligger Norra begravningsplatsen. Den invigdes 
redan 1827 och innehåller därför en stor mängd olika kyrkogårdskulturer 
som gällt genom åren. Begravningsplatsen innehåller ett rikt utbud av 
planteringar, gångar, torg, och platser av hög kvalitet och en promenad 
genom den skänker lugn till besökaren. Det finns ett stort system av 
gångar och stigar som bland annat leder till Karolinska sjukhuset i söder 
och till två olika entréer till Hagaparken i öster. Begravningsplatsen är 
otillgänglig från Hagalunds arbetsplatsområde, det är avskilt med ett 
metallstängsel. Mötet mellan de två är också ganska trubbigt eftersom det 
sker i den gamla järnvägsbanvallen. 

Direkt väster om järnvägsområdet finns en trädbeväxt höjd som är av-
skuren av just järnvägen och Solnavägen. Ytan är utpekad i översiktsplanen 
som viktig närpark men den är i dagsläget mycket svårtillgänglig. 

Nuvarande markanvändning
Inom planområdet och i den närmaste omgivningen finns verksamheter av 
flera slag. En stor del av dessa är kontor och små verkstäder eller tryckerier 
men här finns även en mindre del restauranger och handelslokaler. En 
konstnärsateljé i vattentornet och en klätterlokal i södra delen av området 
finns också.  Bergmarkska villan ägs av Solna stad och hyrs ut som 
bostad. 

Markägoförhållanden
Fastigheterna är antingen upplåtna med äganderätt eller tomträtt. De 
fastigheter som upplåts med tomträtt ägs av Svenska kyrkan. Ett stort antal 
privata fastighetsägare eller tomträttshavare är representerade i området. 
Humlegården fastigheter är en av de större fastighetsägarna i området. 
De äger fem kontorsfastigheter i området. Solna stad äger gatumark och 
parkmark (utdrag ur fastighetsregistret 2011-10-19).
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Trafik
Den huvudsakliga entrén till området är idag från Solnavägen i söder. 
Det är den enda infarten för motortrafik. Efter infarten svänger 
motorfordon direkt vänster för att nå Industrivägen centralt i området. 
Gång- och cykeltrafik fortsätter efter infarten istället rakt fram utmed den 
gamla banvallen och färdas parallellt med Banvaktsvägen. Entrén mot 
Solnavägen är relativt otydligt utformad och ger ett splittrat intryck. 

Gång- och cykeltrafikanter kan efter att ha lämnat Solnavägen fortsätta 
i nordlig riktning. Banvaktsvägen är en del i det regionala cykelvägnätet 
mellan Solnas respektive Stockholms centrala delar i söder och Järva krog 
och vidare mot Ulriksdal, Järvafältet och Sollentuna mm i norr (ÖP 2006, 
s 105).

Motortrafiken ansluter inte norrut utan området är en återvändsgränd 
där både in- och utfart sker mot Solnavägen.

Ingen kollektivtrafik går in i området. Kollektivtrafiken finns istället 
tillgänglig med busshållsplats på Solnavägen, tunnelbanestation och 
framtida hållplats för tvärbanan vid Solna centrum (ca 800 meter 
västerut) och pendeltågsstation vid Solna station (ca 800 meter norrut). 
En ny tunnelbanesträckning från Odenplan via Karolinska sjukhuset och 
Solna centrum alternativt Solna station har planerats. Det kan beröra 
planområdet genom att passera områdets södra delar (Ibid. s. 33). 

Under 2010 har diskussioner förts om att ersätta den tänkta tunnelbanan 
med spårväg mellan Odenplan och Solna centrum (DN, 2009-10-
10). Spårvägen skulle beröra planområdet genom en sträckning 
utmed Solnavägen med en eventuell hållplats i höjd med entrén till 
planområdet. 

Vy från Solnavägen mot planområ-
dets entré. 

Angöring till området sker bakom lamellhuset.

Gång- och cykelbana på den gamla 
banvallen intill Banvaktsvägen.  
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Befintlig trafikstruktur
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Pågående och planerade projekt i 
omgivningen
Runt omkring planområdet pågår flera plan- och byggprojekt som innebär 
en förtätad stadsstruktur i centrala Solna. Två områden som direkt berör 
planområdet är kv. Rudan och kv. Fältet. 

Just nu byggs i kvarteret Rudan, strax söder om Hagalundsparken och väster 
om järnvägen, ca 190 bostäder i byggnader mellan fem och sju våningar 
höga. Närmast järnvägen byggs ett parkeringsgarage i fyra våningar. 
Bostadshusen är placerade fristående och kopplade. Solförhållanden, 
trafikmatningen och förhållandet till de angränsande områdena Rudviken 
och Blåkulla pekar alla mot samma komposition av bebyggelsen, en nord-
sydlig huvudriktning (Stadsbyggnadsförvaltningen, Solna stad (2011-11-
15) Bostadshus i kv Rudan).

I kvarteret Fältet som ligger precis söder om kv Rudviken och intill 
Solnavägen planeras ungefär 230 lägenheter i bostadshus i mellan fyra 
och åtta våningar. Mot Solnavägen föreslås bebyggelse med karaktär av 
kvartersstad. Bottenvåningarna mot Solnavägen ska rymma butiker och 
lokaler. Inåt mot Västra vägen och kv Rudviken planeras fyra gårdshus 
med en friare placering (Stadsbyggnadsförvaltningen, Solna stad (2011-
11-15) Detaljplan för kv Fältet).
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Orientering
Att föreslå en stadsutveckling av Hagalunds arbetsplatsområde är en 
komplex planeringsuppgift och kräver studier i ett brett fält av områden. 
Jag har försökt överblicka vilken forskning och vilka metoder som finns 
tillgängliga som underlag till uppgiften och som är nödvändiga för att ett 
planförslag i den här skalan och på den här nivån ska kunna utarbetas och 
sedan diskuteras. Forskningsöversikten och metodstudierna har delats in 
i två huvudområden.  

På grund av att området utpekats som en sammanhängande 
kulturhistoriskt värdefull miljö har jag studerat en metod för planering 
och byggande i kulturmiljöer. För att förutsättningslöst kunna analysera 
och beskriva stadsdelens fysiska förutsättningar inför gestaltningen har 
metoden kompletterats med studier av den realistiska stadsanalysen. 
Denna presenterar ett sätt att beskriva vår fysiska miljö som ett historiskt 
dokument. Som en produkt av tiden där byggnader och egenskaper från 
olika perioder har lämnat fysiska spår. Den ger också ett bra stöd för att 
identifiera och kategorisera befintliga bebyggelsetyper. För att kunna förstå 
stadens och stadsdelens funktionella förutsättningar och för att kunna 
föreslå åtgärder som understödjer arbetets syfte har även Space syntax-
forskningen studerats. Ovan nämnda metod- och forskningsstudier har 
kompletterats med hur gestaltning av nya byggnader i befintliga miljöer kan 
ske och med en teoretisk genomgång av funktionsintegrering i befintliga 
miljöer. Dessa ämnen har tillsammans med egna kommentarer samlats 
under huvudrubriken Struktur och gestaltning som är mitt ena huvudfokus. 

Mitt andra huvudfokus för  forskningsöversikten och metodstudierna 
följer under rubriken Strategi och genomförande. Här studeras 
forskningsarbeten avseende genomförande av stadsutvecklingsprojekt i 
äldre arbetsplatsområden. Hur kan å ena sidan stadsutveckling stimuleras, 
i samarbete mellan planerare, politiker, exploatörer och brukare, och å 
andra sidan befintliga kvaliteter, verksamheter och byggnader finnas kvar 
eller åtminstone ges möjlighet att utvecklas i takt med stadsutvecklingen. 
Forskningsarbetena berör saneringar av liknande stadsdelar, stora 
stadsutvecklingsprojekt, olika sätt att leda stadsutvecklingen och 
samarbetet mellan fastighetsägare, fastighetsmarknad, kommunerna och 
verksamhetsidkare. 

Forskningsöversikten och metodstudierna leder tillsammans med 
planeringsförutsättningar och analyser av stadsdelens fysiska förut-
sättningar genom en designprocess till det planförslag för utvecklingen 
av Hagalunds arbetsplatsområde som arbetet syftar till.
 

3. Teorier
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Struktur och gestaltning
Att planera och bygga i kulturhistoriska miljöer – 
en metod

Metoden
Hans Gillgren introducerar i boken Planering och byggande i kulturmiljöer – 
Tre metodexempel i stadsbygd en modell för planering och byggande utifrån 
kulturmiljöns resurser. Hagalunds arbetsplatsområde är i översiktsplanen 
utpekat som sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö. (ÖP 2006, 
s. 88). Gillgrens metod bör därför vara lämplig att använda som verktyg 
i examensarbetet.  

Gillgren skriver att en bevarad och framhävd kulturhistoria är en 
framtidsresurs som bidrar till ortens konkurrenskraft. En stad där 
kulturmiljöer är väl bevarade och som framhäver stadens identitet kan 
vara viktigt för att locka till sig människor och företag. Författaren vill 
inspirera dagens planerare att se kulturmiljön just som en resurs och 
menar att förändringar i en stad ska ses i relation till stadens historiskt 
framvuxna helhet. (Gillgren 2000, s. 8) Gillgren trycker på att planerare 
ska känna till den historia som legat bakom stadens utveckling för att på 
så sätt förstå stadens karaktär. (Ibid. s. 24)

Metoden innebär att planerare ska sätta olika förändringar i relation till 
en önskad helhet. Att skapa sig en bild av önskad helhet utgår från att 
ringa in stadsmiljöns karaktärsdrag. (Ibid. s. 9). Han föreslår att man för 
att beskriva den önskade helheten eller de karaktärskapande drag som 
skapar helheten använder begreppet stadskaraktär. Han menar att en 
stads stadskaraktär består av Tillkomsthistorien, Kommunikationsstrukturen. 
Innehållet i staden och dess lokalisering samt Bebyggelsekaraktärer (Ibid. s. 12). 
Arbetet med metoden innebär att i fyra steg först beskriva den befintliga 
stadskaraktären, sedan bilda sig en uppfattning om den önskade helheten 
och sedan de delåtgärder som skapar helheten (Ibid s. 12). De fyra stegen 
är (Ibid. s. 13-19):

1. Vilken är den nuvarande stadskaraktären
Stadens nuvarande karaktär beskrivs i en studie som tar sin viktigaste 
utgångspunkt i den befintliga kulturmiljön. 

2. Definiera den eftersträvansvärda stadskaraktären / helheten – Vad vill vi ha?
Här följer arbetet med att skapa sig en bild av den eftersträvansvärda 
helheten. Denna helhet är olika beroende på vad målet är. 
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3. Analysera kvalitéer och brister
Momenten innebär en studie i att jämföra den nuvarande helheten med 
den eftersträvansvärda och att definiera vilka egenskaper som främjar 
respektive motverkar att målen med den önskade helheten uppfylls. 

4. Utforma åtgärder eller dellösningar för att uppnå önskad helhet
Momentet innebär att riktlinjer och bestämmelser som värnar kvaliteter 
och åtgärdar brister utformas. 

Kommentar
Angående att framhäva och bevara stadens kulturhistoria och identitet 
håller jag med Gillgren. Jag anser att stadens historiska spår och lager 
är viktiga att kunna avläsa i stadsmiljön. Det är dock viktigt att den bild 
eller helhet som framhålls upplevs som äkta. Även de historiska spår 
som motverkat en tidigare ”helhet” ska finnas läsbara. Exempelvis anser 
jag att de innerstadssaneringar, rivningar som gjordes under 1960- och 
1970-talen bör finnas läsbara, trots att de alldeles säkert motverkat den 
”helhetsbild” som funnits i äldre stadsplaner och byggnadsordningar innan 
rivningarna. Det vore olyckligt om nutida stadsbyggande formulerar mål 
som döljer 1960- och 1970-talets stadskultur. Jag tror det är viktigt att den 
nutida stadsplaneringen och arkitekturen ska få ta plats i den befintliga 
miljön. Gillgren presenterar främst en metod för planering i kulturmiljöer. 
Den ger ganska lite diskussionsunderlag för hur ny bebyggelse faktiskt 
utformas i äldre miljöer. Förutom hans uppfattning ovan att historiska 
spår och lager ska finnas läsbara är diskussionen relativt grund. Under 
rubriken Gestaltning förs därför en djupare diskussion i ämnet. 

Gillgrens metod ger mig ramarna att metodiskt först beskriva den 
nuvarande stadsanalysen och sedan den önskade. Eftersom metoden 
fokuserar på stadsutveckling där kulturmiljön ses som en resurs passar 
den väl med syftet i examensarbetet att utgå från platsens kvaliteter. Det 
metodiska tillvägagångssättet inspirerar att sätta föreslagna åtgärder i 
relation till stadens historiskt framvuxna uttryck. Metoden är i det här 
examensarbetet framförallt till stor hjälp för att strukturera analysen och 
för att sedan i steg 2, 3 och 4 (2: Formulera den önskade framtida stadskaraktären, 
3: Analysera kvalitéer och brister, 4: Utforma åtgärder eller dellösningar för att 
uppnå önskad helhet) värdera förutsättningarna. För punkt 1, den nuvarande 
stadskaraktären, upplever jag däremot att Gillgrens metod saknar verktyg 
att förutsättningslöst analysera stadsdelens fysiska förutsättningar, dess 
uppbyggnad, struktur, och historiska utveckling som grund för gestaltning. 
Här fungerar Ellefsens och Tvildes Realistisk byanalyse, den realistiska 
stadsanalysen, väl. Den realistiska stadsanalysen beskrivs nedan. I nästa 
kapitel, Analys, genomförs Gillgrens metod på det aktuella planområdet.



28

Realistisk stadsanalys

Analysmetoden
Karl Otto Ellefsen och Dag Tvilde presenterar i Realistisk byanalyse (1991) 
den realistiska stadsanalysen. Analysmetoden fokuserar på förändringar i 
staden över tid. Analysmetoden tar fasta på stadens historiska framväxt och 
ser staden som ett resultat av de olika krafter som inverkat på stadsbilden 
över tid. I historien finns alltså kunskapen om stadens arkitektur och 
intentioner (Ellefsen & Tvilde, 1991, s. 7). Att analysen kallas realistisk 
innebär att den fokuserar på att beskriva faktiska förhållanden, så som 
de synligt framträder och att analysen därmed beskriver det typiska 
och grundläggande bakom den fysiska formen. Analysen ska ge ett bra 
underlag för den fortsatta planeringen och utvecklingen av staden. För att 
klara detta är det centralt att förstå stadens karaktär och särdrag och vilken 
historia och vilka processer som skapat den. Värdering av bra eller dålig 
arkitektur ska undvikas.  Analysmetoden ska dokumentera och generera 
ett objektivt underlag för värdering och diskussion om nya projekt och 
stadens utveckling (Ibid. s. 10). 

Själva analysmetoden bygger på åtta grundbegrepp. Kortfattat är dessa 
(Ibid. s. 11):

Primära element.
De här elementen präglar stadens utveckling. De är permanenta, 
oföränderliga element som påverkar områdets struktur och arkitektur. Det 
kan till exempel vara naturgivna element, nya stadsplaner eller händelser 
(till exempel bränder) som gett fysiska resultat i stadsbilden. 

Bebyggelsestruktur.
Begreppet beskriver de ordningsprinciper som bebyggelsen är ordnad 
efter. Geometriska principer som speglar funktionella eller kulturella 
villkor.

Fastighetsstruktur.
Genom att studera en orts kvarters- och tomtstruktur samt ägogränser fås 
en förståelse för hur platsen har utvecklats till hur den ser ut idag. Ändring 
av strukturen är en viktig faktor i hur en ort har utvecklats genom tiden.

Topologi.
Topologi beskriver stadens rumsliga sammanhang av gator, platser och 
torg. 
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Bebyggelsemönster.
I en huvudstruktur, såsom till exempel i en rutnätsstad, kan bebyggelsen 
inom de olika kvarteren ordnas enligt olika principer. Begreppet 
bebyggelsemönster används i metoden för att beskriva dessa variationer. 

Typologi.
Typologi uttrycker byggnadens principutformning. Den påverkas av 
arkitekturens tradition och av lokala, kulturella och sociala förhållanden. 

Morfologi.
Begreppet betyder ”läran om formens utveckling”.  Begreppet beskriver 
variation i typologier. Utgångspunkt tas i geografin (lokala förutsättningar), 
topografi, tid (tidens förutsättningar) och enskilda, individuella beslut.

Ikonografiska spår. 
De ikonografiska spåren är meningsbärande symboler av social eller 
kulturell karaktär som syns genom dess fysiska avtryck i stadens 
arkitektur.

Fyra steg.
Analysmetoden är uppbyggd i fyra hierarkiska steg (a.a. s. 12): 

1. Historisk utveckling och stadens form.
Stadens form rekonstrueras tidsmässigt. Med grund i historiska kartor, 
beskrivningar och hur område ser ut idag tecknas bilden av hur området 
utvecklats.

2. Stadens överordnade strukturella element.
När steg 1 genomförts kan de primära elementen finnas ur den historiska 
utvecklingen. Elementen kategoriseras efter typ såsom till exempel 
topografi, ägoförhållanden, kommunikationsområden, händelser (t.ex. 
bränder) och stadsplaner.

3. Stadens bebyggelsestruktur.
Stadens fysiska organisationsprinciper identifieras. Bebyggelsestrukturen 
kan vara resultatet av enskilda byggnader som ligger slumpmässigt längs 
en gata. Bebyggelsestrukturen kan också följa givna regler och principer, 
till exempel styrande stadsplaner.

4. Avgränsningar av enhetliga områden.
Enhetliga områden kan vara delar av orten eller områden med en liknande 
karaktär. De kännetecknas av att de byggts vid samma tidpunkt eller 
sammanfaller på annat sätt.  

Klassifikationstyper, bebyggelse-
strukturer. Illustrationen är gjord med 
underlag i Ellefsen & Tvildes figur 
(1991, s. 29).
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Kommentar
Ellefsen och Tvilde trycker liksom Gillgren på vikten av att känna till 
stadens historia. Det tror jag också är viktigt. Efter en objektiv beskrivning 
av området finns möjlighet att förhålla sig till historien på ett medvetet 
sätt. Dock inte givet hur. Utan att lägga in värderingar ger den realistiska 
stadsanalysen en verktygslåda att beskriva stadsdelens historiska utveckling 
och strukturella drag. För examensarbetet fungerar den därför bra för att 
beskriva stadsdelens nuvarande stadskaraktär. Därefter kan arbetet med hur 
man ska förhålla sig till denna karaktär börja. 

Space syntax

Forskningsöversikt
Gillgrens metod och den realistiska stadsanalysen beskriver staden 
ur ett historiskt perspektiv. Den nuvarande stadskaraktären beskrivs 
genom att bland annat bebyggelsestrukturer, historiska händelser och 
kommunikationsstrukturer identifieras. För att också få en förståelse 
för relationen mellan form och funktion i staden presenteras nedan 
huvuddragen i Space syntaxforskningen. 

Space Syntax är rumsanalytiska metoder utvecklade av den engelske 
arkitekturforskaren Bill Hillier vid University of  London. Metoderna 
studerar relationen mellan byggd form och funktionellt utfall, d.v.s. vilket 
sätt stadsstrukturen eller byggnaden inverkar på dess funktionalitet, t.ex. 
var koncentrationer av flöden och var stillhet uppstår. Teorin använder 
sig av topologisk form snarare än av geometrisk. Den beskriver inte 
stadsmiljöns eller byggnadens uppbyggnad med avseende på avstånd utan 
fokuserar på dess delars inbördes lägen och relationer i helheten, dess 
konfiguration (Marcus 2000b s. 17). Det är inte utformningen av ett torg som 
avgör om det befolkas eller inte, även om det kan spela in, utan hur torget 
är kopplad till andra platser eller gator i staden. I stadens sammanhang, 
konfiguration, finns gator och platser, med olika integrationsvärden. 
Integrationsvärden beskriver, och ger möjlighet att jämföra, hur olika 
gator är integrerade med andra gator i hela stadens system. Det ger alltså 
möjlighet att analysera vilka gator som är mest respektive minst använda 
för förflyttning enligt den rumsliga konfigurationen (Hillier, 1996, s. 
160). 
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Figuren nedan visar på ett enkelt sätt hur konfigurationstanken fungerar. 
Lägenheternas geometriska form är mycket lika men om man studerar 
rummens förhållande till varandra finner man att de är helt olika. Det 
sammanlagda antalet steg som krävs för att sammanbinda alla rum 
anger integrationsvärdet för varje lägenhet. Lägenhet A kräver flest steg, 
rumsförflyttningar, för att nå rummet som ligger längst in. För lägenhet 
B krävs fyra steg, rumsförflyttningar, och för lägenhet C krävs i sin tur 
fem steg för att nå rummet längst in. Det innebär alltså att lägenhet B, 
den med kortast väg till lägenhetens samtliga rum, är den som har högst 
integration. 
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Bilden är skapad efter förlaga, J-graph av Bill Hillier (1996, sidan 21). 
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När en stad analyseras så beskrivs först det kontinuerliga stadsrummet 
med det minsta antalet räta linjer, utmed vilka rörelser är möjliga, som 
täcker in hela strukturen av gator och platser i området (Marcus 2000b 
s. 18). Först genomförs en praktiskt inventering av staden som resulterar 
i en kartbild av ovan nämnda linjer, en axialkarta. Utifrån denna karta 
beräknas, gärna med hjälp av ett dataprogram, olika gator eller platsers 
integrationsvärden. Vissa gator kommer beräknas bli högt integrerade i 
staden och andra kommer att beräknas bli lågt integrerade. Det finns 
enligt Marcus en stark korrelation mellan integrationen och det faktiska 
rörelsemönstret i staden. Välintegrerade gator är helt enkelt mer besökta 
och använda gator (Marcus 2000a s. 111-113).

I en stad lämpar sig välanvända gator för handel eller attraktioner 
medan lugnare gator kanske i större utsträckning lämpar sig för lugna 
bostadsområden där trafik vill undvikas. Hillier menar att bra urbana 
miljöer har både integrerade och segregerade delar. Han skriver att bra 
urbana miljöer även har segregerade linjer men att dessa ska vara nära 
relaterade till integrerade linjer. Det innebär att en bra blandning av 
integrerade och segregerade områden kan erbjudas (Hillier, 1996, s.175). 

Bebyggelsemönster kan vara utformat på en mängd olika sätt. Två 
strikt skilda strukturer är den traditionella rutnätsstrukturen och den 
funktionalistiska trädstrukturen. I dessa mönster är ofta bebyggelsen 
utformad på helt skilda vis men det visar sig också att de två strukturerna 
även har helt olika egenskaper funktionellt. Rutnätet ger möjlighet till 
rörelser på en mängd olika vis medan trädstrukturen koncentrerar rörelsen 
till några få linjer. När man inom Space Syntax-forskningen studerat 
strukturerna har man, mycket enkelt sammanfattat, dragit slutsatsen att 
trädstrukturer får segregerade säckgator, medan det generella rutnätet har 
uteslutande välintegrerade linjer (Ståhle 2005, s. 82).

I Space syntax-forskningen görs åtskillnad mellan global och lokal 
integration. Anledningen är bland annat att långa och korta resor görs 
med olika färdmedel. Det globala integrationsvärdet beskriver gator som 
är väl integrerade i staden som helhet. Man kan därför tänka sig att dessa 
är mest betydelsefulla för förflyttningar inom hela systemet, för längre 
resor. Det lokala integrationsvärdet beskriver däremot gatans integration i 
sin närmaste omgivning, dessa kan därför tänkas vara viktigast för kortare 
resor (Hillier, 1996, s.134-135). Att jämföra lokal och global integration är 
intressant ur social och orienterbarhetssynpunkt. Gator där lokal och global 
integration sammanfaller kan tänkas vara gator där besökare från övriga 

Principbild för rutnätstruktur (överst) 
och trädstruktur (nederst). 
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staden möter de människor som är hemmahörande lokalt. Det motsatta 
kan ge segregerade områden. En jämförelse mellan lokal- och global 
integration kan också beskriva stadens orienterbarhet. När man förflyttar 
sig i staden använder man nämligen synen för att uppfatta den snabbaste 
vägen. Om man ser målet med resan så kommer man gå den kortaste 
vägen, en rak linje, mot just målet. Detta fenomen kan lätt uppfattas om 
man till exempel studerar upptrampade gångstigar över gräsytor. Oavsett 
hur lång din resa är så kommer du försöka ta den kortaste vägen. Lokal 
integration beskriver mer än global individens möjlighet att läsa och 
uppfatta strukturen i staden. Detta helt enkelt eftersom den beskriver 
den lokala struktur individen rör sig i. Om de lokala integrationsvärdena 
stämmer med de globala kan man alltså säga att det lokala säger något 
om den globala strukturen, vilket ökar orienterbarheten (Marcus 2000a 
s. 71).

I artikeln Åter till frågan om funktionen klargör Lars Marcus (2000b s. 19) 
att trots samtidens stora intresse att skapa ”stadsmässiga” områden 
saknas förståelse för relationen mellan form och funktion. Han hänvisar 
till att stadsbyggnadsnämnden återemitterat planen för Sickla kaj. 
Stadsbyggnadskontoret fick planen återemitterad eftersom nämnden 
ansett att planen inte varit stadsmässig nog. Marcus är förbluffad 
över beslutet eftersom samma nämnd tidigare sagt nej till en bro över 
Hammarby kanal. Marcus menar att är det något Sickla kaj behövt för att 
en stadsmässighet skulle uppstå så är det en bro till Södermalm. En sådan 
skulle nämligen på ett framgångsrikt sätt integrera den nya stadsdelen 
med stadens centrala delar. 

Kommentar
Att genomföra fullständiga space syntax-analyser på befintliga 
förhållanden, planförslaget samt alternativa förslag och skapa de 
axialkartor, de beräkningar och analyser som krävs är ett stort arbete. I 
det här examensarbetet kommer jag inte att göra det. Däremot kommer 
jag att använda de principer som forskningen beskriver som stöd för att 
utarbeta och diskutera planförslaget. Space syntax forskningen är central 
när form och funktion och relation dem emellan diskuteras. 

Hagalunds arbetsplatsområde är avskuret från den övriga staden. Det 
omgärdas av barriärer och områdets gatunät är svagt kopplat till Solnas 
övriga gator. Även om en fullständig analys inte genomförs borde 
principerna inom forskningen ge idéer för utformningen av planen. 

Lång siktlinje utmed Banvaktsvägen. 
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Här följer de principer jag tagit fasta på inför utformningen av planen:
Nya och förstärkta kopplingar ökar stadsdelens integration.  

Att det är möjligt att färdas utmed långa siktlinjer ökar orienterbarheten i 
stadsdelen och innebär ökad integration av dessa stadsrum. Långa streck, 
gatuavsnitt med överblickbarhet, med många anslutningsgator ger höga 
integrationsvärden. 

Rutnätstrukturer ger högre integrationsvärden jämfört med trädstrukturer, 
dvs. stadsstrukturer som slutar i återvändsgator. 

Att lokal integration sammanfaller med global innebär att området blir 
integrerade delar av stadsväven. Här möts nämligen människor som är 
hemmahörande i stadsdelen med de som endast färdas förbi. Det innebär 
också att orienterbarheten ökar eftersom den lokala integrationen då 
säger något om den globala, det vill säga staden som helhet. 

Gestaltning

Teori och exempel
Både Gillgren samt Ellefsen och Tvilde påpekar vikten av att känna till 
stadens historia. Gillgren skriver att det är viktigt att stadens historiska spår 
och lager finns att avläsa i stadsmiljön. Stadsutveckling bör enligt Gillgren 
framhäva och bevara stadens kulturhistoria och identitet. Hur görs detta 
när nya byggnader och stadsmiljöer planeras intill befintliga? Frågan 
om hur nutida byggnader ska förhålla sig till sin omgivning är ständigt 
återkommande vid byggnation i befintliga miljöer. Frågan aktualiseras 
oftast och kanske starkast vid tillbyggnader av kulturhistoriskt intressanta 
byggnader och miljöer. 

Frågan engagerar. Elding och Oscarsson har ritat Town house i 
Landskrona som är ett aktuellt exempel i debatten. Huset ligger på en 
av stadens äldsta och mest centrala gator omgiven av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Byggnaden engagerar. Stora delar av arkitektkåren 
jublar liksom Landskrona kommun och många av dess invånare. 
Byggnaden nominerades till Kasper Salin-priset 2010 med motiveringen: 
Den redan livliga gatumiljön med sammanhållna takfötter varvat med hoppande 
brandgavlar och med hus från flera tidsåldrar har fått ytterligare en sort: en vit, kubisk 
volym, maximalt förenklad i såväl färg som form. Det är ett tillägg som berikar, 
och staden Landskrona mår bra av en sådan udda fågel. (Arkitekten 2010-11-
16). Byggnaden fick även ta emot Landskronas stadsbyggnadspris 2009 
(Helsingborgs Dagblad 2010-02-03).

Town house, Landskrona. 
Arkitekt: Elding och Oscarsson
Fotograf: Åke E:son Lindman.
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Många har hyllat projektet. Men det finns även de som starkt kritiserat det. 
Arkitekt Jörgen Lorenzen skriver i en debattartikel i Arkitekten (publicerad 
2010-01-25) att bostadshuset i centrala Landskrona varken passar in i 
gatumiljön eller i skånsk byggtradition. Han skriver att det inte finns 
någon sockel på huset och entrédörren ligger direkt i gatuplan. Fönstren 
är hål i väggen och den kubiska formen strider helt mot gatubilden. Huset 
ser ut som en skokartong på högkant och han menar att det vore bra om 
arkitektkåren åter kunde intressera sig för stadsmiljön. 

Linnea Olofsson har gjort en intressant analys av ämnet att anpassa eller 
avvika från omgivande karaktärer i ny bebyggelse, Kontraster eller anpassning 
- En diskussion om förhållningssätt till omgivningen (2007). Olofsson gör en 
genomgång av olika teoretiker och deras synsätt och metoder. Hon 
fastnar för ett synsätt som Kenneth Frampton presenterar, den kritiska 
regionalismen. Den är ett sätt att blicka framåt och använda sig av modern 
teknik och utformning utan att helt hänge sig åt en likriktad universell, 
gestaltningsmässig, idéströmning. Den lokala identiteten ska istället 
finnas som inslag i den nya bebyggelsen. Frampton tillåter kontraster men 
förespråkar att modern arkitektur lånar och omtolkar det traditionella 
formspråket (Olofsson 2007, s. 16). Olofsson menar att i detta möte 
utvecklas både modern som traditionell arkitektur. Hon skriver vidare att 
förhållningssättet är en ”form av subtil anpassning som inte blir banal”. 
Den är väldigt tillåtande då referenser från lokal kultur men också från 
moderna idéströmningar används och berikar varandra (Ibid. s. 17).

Olofsson beskriver en uppfattning bland många debattörer som ser 
bevarande och anpassning som en bromskloss för nytänkande. Olofsson 
pekar med stöd av Ola Broms Wessel, Moa Tunström, Karin Bradley, 
Lasse Vretblad och Catharina Gabrielsson på att det finns en stor 
rädsla att misslyckas och återigen skapa ännu en visuell katastrof  och 
refererar då till miljonprogrammets bebyggelse som av många anses vara 
arkitektkårens och byggindustrins stora misstag (Ibid. s. 18).

Kommentar
Jag tycker att kontraster berikar. Genom att anpassa ny bebyggelse för 
mycket framträder inte den äldre bebyggelsen på samma sätt som om 
man kontrasterar den. Att skapa kopior tenderar att släta ut den äldre 
bebyggelsen detaljer och formspråk. Förutom stöd i Olofsson ovan tycker 
jag att Gillgren ger stöd i detta genom att trycka på att planeringen ska 
framhäva stadens historiska lager. Jag tror därför att det är viktigt att den 
nutida stadsplaneringen och arkitekturen ska få ta plats i den befintliga 
miljön. Genom att skapa nya, bra och innovativa byggnader och stadsrum 
som kontrasterar men samverkar med äldre bebyggelse tydliggör vi de 
historiska lagren och framhäver stadens kulturhistoria. Jag tror att de 

Town house, Landskrona. 
Arkitekt: Elding och Oscarsson
Fotograf: Åke E:son Lindman.
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nya tilläggen, liksom den äldre bebyggelsen, är en framtidsresurs som 
bidrar till ortens konkurrenskraft. En stad där ny arkitektur samsas med 
ortens äldre framhäver stadens identitet och är viktigt för att locka till sig 
människor och företag.

Jag tycker om Town house i Landskrona. Genom att kontrastera 
omgivande bebyggelse framhäver den densamma. Man ställer sig frågan: 
Vad förhåller sig den nya byggnaden till? En fråga som leder till att 
omkringliggande bebyggelse iakttas. Jag tycker även att byggnadens 
volymbehandling fungerar bra i miljön. Dörrar och fönster har anpassats 
i höjd efter takfötterna på byggnaderna runt omkring. Jag tycker också 
att byggnaden på ett intressant sätt spelar med de befintliga brandväggar 
som det finns många av utmed gatan. Men man bör samtidigt komma 
ihåg att detta är ett enstaka objekt, en hel gata med vita minimalistiska 
byggnader behöver nödvändigtvis inte vara lika berikande för en miljö. 

I bästa fall kan lokala byggnader och miljöer inspirera ny bebyggelse. 
Detta berikar både nya som befintliga byggnader. Jag håller helt med 
Olofsson om att den kritiska regionalismen som presenterats av Kenneth 
Frampton är ett tilltalande förhållningssätt. 

Aktuellt område är delvis brokigt. En hel del byggnader är uppförda i 
rött tegel, men här finns också plåt, puts och trä representerat. Gatuliven 
varierar här och där, liksom byggnadshöjder. De högsta byggnaderna är 
omkring fyra till fem våningar, men detta kontrasterar till bebyggelse i 
endast en våning. Denna brokighet i uttryck och skala är något jag tycker 
man kan ta fasta på i utformningen av nya tillskott i området. 

Blandade funktioner

Forskningsrön och rekommendationer
Områdets struktur och byggnadernas gestaltning kommer att påverkas av 
vilka verksamheter området berikas med. Ett av examensarbetets mål är att 
bryta den funktionsseparering som råder i området och skapa en blandad 
stadsdel genom att bland annat tillföra bostäder. Vilka förutsättningar 
finns egentligen för det och hur ska störningar från befintliga verksamheter 
hanteras? Nedan följer en i sammanhanget kort introduktion till ämnet. 



37

Stadsdelen, och så många som möjligt av dess beståndsdelar, måste fylla mer än en 
primär funktion, helst mer än två. Dessa funktioner måste medföra närvaron av 
människor som rör sig utomhus på olika tider och av olika skäl, men som kan använda 
många faciliteter gemensamt. Så skriver Jane Jacobs angående integrering av 
funktioner i stadsdelar (Jacobs 2004 (1961), s. 179). Hon argumenterar 
för och skriver att det är absolut nödvändigt med blandade primära 
funktioner både ur ett trygghets- och socialt perspektiv men också ur 
ett ekonomiskt perspektiv då affärer och andra näringsidkare behöver 
förbipasserande d v s kunder. 

I detaljplanerna för området gäller beteckningen J, Industri, för i 
huvudsak all kvartersmark. Enligt Boken om detaljplan och områdesbestämmelser 
innebär användningen Industri all slags produktion, lagring och annan 
hantering av varor. Även laboratorier, partihandel, lager och tekniska 
anläggningar inryms i industribegreppet (Boverket, Boken om detaljplan 
och områdesbestämmelser 1993, s 76). Den handel som finns i området 
borde betecknas med H, handel, och de många kontorslokaler som finns 
borde betecknas med K kontor. I området finns också en sportanläggning 
för klättring. Denna borde i stadsplan ligga under beteckning Y, idrott, 
enligt Boverkets riktlinjer. Det är därmed uppenbart att fler kategorier av 
användning än J industri finns i området. Vid bygglovärenden har med 
tiden fler och fler verksamheter tolkats in i begreppet industri. Förutom 
för Bergmarkska villan i norr finns inga bostäder i området. 

I Bättre plats för arbete har Boverket (i samarbete med Naturvårdsverket, 
Räddningsverket och Socialstyrelsen) publicerat kvalitetskrav och 
arbetsmetoder för att nå uppsatta mål för miljö, hälsa och säkerhet vid 
planering av arbetsplatsområden. I boken ges råd och rekommendationer 
där skyddsavstånd framstår som lämpliga åtgärder för att minimera 
störningar i stadsmiljön. Handboken listar ett stort antal verksamheter 
med rekommendationer om deras skyddsavstånd till bostäder (Boverket 
1995). 

Det finns en stor kritik mot Boverkets riktlinjer i Bättre plats för arbete. 
Argumentationen har förts av bland andra Eva Bergdahl och Magnus 
Rönn. I Planering för funktionsintegrering - problem och utgångspunkter, utarbetad 
inom ramen för forskningsprogrammet Funktionsintegrerade stadsmiljöer för 
hållbar utveckling (Centrum för regionalvetenskap Cerum, Umeå universitet 
2001) skriver de att Boverket uppträder med ett Janusansikte i debatten. 
Dels ger Boverket ut riktlinjer så som i Bättre plats för arbete som faktiskt 
leder till fortsatt separering av stadens funktioner och dels för att genom 

Bilmekaniker och bostäder intill Norr 
Mälarstrand.
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Stadsmiljörådet argumentera för en levande stad. I Stadsmiljörådets arbete 
lyfts den traditionella stadsmiljön fram med ett rikt utbud av kultur, 
handel, service, arbete och mötesplatser blandat med bostäder (Bergdahl 
& Rönn 2001, s. 15). 

Eva Bergdahl och Magnus Rönn (Ibid. s. 12-14) har sammanfattat Göran 
Carléns (1997) teoretiska genomgång av funktionssepareringens för- och 
nackdelar. 

Argumenten för användningen av funktionsseparering är i korthet 
enligt Carlén att det undviker störningar mellan grannar, undviker 
miljöstörningar, undviker trängsel i trafiksystemet, understödjer 
enligt vissa en ekonomisk verksamhet lokalt, hjälper genom tydliga 
markanvändningsbestämmelser medborgarna att fatta rationella beslut. 
I större skala motiveras funktionssepareringen av att servicecentra, 
arbetsplatser, handel och bostäder lokaliseras på lämpligt sätt utifrån en 
helhetssyn på staden. 

Kritiken mot funktionsseparering är enligt Carlén sammanfattningsvis att 
det inte är flexibelt på grund av trögheten i att ändra planbestämmelser. 
Tröghet skapas också genom att det kan vara svårt att attrahera 
eller möjliggöra nya användningssätt i enfunktionella områden. 
Funktionsuppdelningens sociala nackdelar är bland annat brist på kollektiva 
nyttigheter, brist på levande närmiljö och social sammanhållning i stadsdelar. 
Separeringen innebär också ett ineffektivt utnyttjande av tekniska system, 
servicefunktioner och friytor. Utbudet på funktionsblandade miljöer 
understiger efterfrågan och pressar upp bostadspriser och lokalhyror. 
Dålig precision i att förhindra till exempel utsläpp, lukter och buller är 
exempel på negativa effekter som inte låter sig rumsligt avgränsas i staden 
via markanvändningsbestämmelser. Carlén menar också att motiven till 
funktionsseparering är mindre giltiga än de för integrering eftersom 
verksamheternas skala och störningsgrad har minskat och väntas fortsätta 
minska med tiden. Arbetsmarknaden är på väg att omstruktureras så att 
dagligt resande till en bestämd huvudarbetsplats minskar i omfattning. 
Funktionsuppdelningen fungerar därigenom allt sämre för att understödja 
kollektivtrafiken. Carlén är kritisk till funktionssepareringen och han 
ifrågasätter starkt samhällsplaneringens förmåga att bestämma hur en 
effektiv organisation av funktionsuppdelade områden ska se ut (Ibid. s. 
12-14).

Bergdahl och Rönn skriver att skyddsavstånden i Bättre plats för arbete 
får genomslag i praktiken eftersom det är denna samling råd från Boverket 
som remissinstanser hänvisar till i yttranden och vid överklaganden. 
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De skriver vidare att arbetsplatser ses som störningskällor. De menar 
att skyddsavstånd är en typlösning som används på både verkliga och 
förmodade problem i människors livsmiljö. Att minimera störningar 
framställs viktigare än att skapa kvalitativa städer. (a.a. 2001, s.15)

Bergdahl och Rönn menar att separera arbete från bostad med hjälp
av rekommenderade skyddsavstånd blir ett enkelt sätt att få igenom en
detaljplan. De är kritiska till att Bättre plats för arbete inte redovisar vad det 
är för typ av störning som rekommenderade skyddsavstånd är lösningen 
på. De påpekar att användandet av de exakt angivna skyddsavstånden inger 
en känsla av säkerhet, men saknar vetenskapligt stöd. Det finns nämligen 
inga källhänvisningar till hälsoriskerna presenterade i handboken (Ibid. 
s. 16). 

Forskarparet har följt planeringsprojekt av centrala hamn- och 
industriområden i Karlstad och Västerås. Deras slutsats är att 
stadsplaneringens ramar skapar problem när områden ska omvandlas till 
integrerade stadsmiljöer. Målsättningarna inom Karlstads och Västerås 
kommuner var att skapa förutsättningar i plan för en funktionsintegrerad 
stadsmiljö. Detta visade sig svårt eftersom planeringens verktyg utgår från 
principen om konfliktlösning genom funktionsseparering (Ibid s. 11-12).

Mats Lundström belyser enligt mig frågan om funktionsintegrering på ett 
annat och för det här examensarbetet intressant och koncist sätt. Han har 
i sitt examensarbete, Jakten på den försvunna stadsmässigheten, undersökt vad 
fenomenet stadsmässighet innebär (Lundström 2002, s. 4). Begreppet 
stadsmässighet har enligt Lundström blivit honnörsord som inte går att 
undvika i stadsbyggnadsdebatten. Lundström ger en genomgång av olika 
stadsbyggnadsteoretikers och stadsbyggnadsrörelsers syn på staden och 
stadsmässighet. Dessa är Jane Jacobs, Léon Krier, New Urbanismrörelsen, 
Jerker Söderlind, Lars Marcus och Rem Koolhaas. Lundström menar 
vidare att alla utom Koolhaas kan sägas förespråka en stadsbyggnad 
som främjar stadsmässighet eller urbanitet, även om synen till vissa 
delar skiljer sig åt dem emellan (Ibid. s. 9). Lundström gör i arbetet en 
genomgång av samtliga teoretikers eller rörelsers idéer och syn på staden 
inom kategorierna fysiska/rumsliga, funktionella och sociala aspekter. 
För mitt arbete intresserar Lundströms genomgång av teoretikernas syn 
på de funktionella aspekterna mest. 
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Jacobs anser det viktigt att blanda funktioner ur flera synvinklar (Ibid. s.10-
11), Krier liksom New Urbanismrörelsen förespråkar funktionsintegrerade 
stadsdelar (Ibid. s. 17), även Söderlind förordar funktionsintegrerade 
städer och stadsdelar och är mycket kritisk funktionsseparerade öar 
av bebyggelse. Förutsättningen för att offentliga inrättningar (butiker, 
kaféer, restauranger etc) ska kunna överleva är genomströmningen i 
området (Ibid. s. 22). Marcus funderar över hur staden fungerar, såväl 
fysiskt som funktionellt och menar sammanfattningsvis att eftersom 
välintegrerade gator används av många människor erbjuder de ofta goda 
lägen för verksamheter. Sådana stråk kan bli attraktioner i sig och locka 
än fler besökare. Koolhaas diskuterar inte stadens uppbyggnad genom 
funktionell blandning eller separering, utan menar att det viktiga är att 
stadens struktur underlättar den ständiga förändring och utveckling som 
kännetecknar en stad (Ibid. s. 25).

Kommentar
Diskussionen om funktionsintegrering, skapande av den så kallade 
blandstaden, har varit väldigt stor de senaste åren. Det verkar nästan råda 
konsensus om fördelarna med den funktionsintegrerade staden. Jag har i 
detta forum inte på något sätt gjort en heltäckande bild av diskussionen 
men jag har tecknat huvuddragen. Bättre plats för arbete representerar 
en förlegad bild av önskad utveckling och i tätbebyggd miljö är den i 
praktiken omöjlig att följa. I detta hittar jag stöd i Bergdahl och Rönns 
genomgång. 

Funktionsseparering och rekommenderade skyddsavstånd är ett alldeles 
för trubbigt verktyg att använda i planeringen för att hindra störningar 
i närmiljön. Dessutom leder det till stadsmiljöer fattiga på liv. Å ena 
sidan. Å andra sidan får vi inte glömma bort att integrering av olika 
verksamheter med bostäder innebär konflikter. En levande stad måste 
därför ge utrymme för flera olika funktioner och därmed möten, den 
måste ha tolerans mot störningar och den måste kunna samordna olika 
intressen som trängs med varandra inom samma område. Det är i den 
sista aspekten som den största utmaningen ligger och det måste lösas 
lokalt från fall till fall. I forsknings- och rekomendationsöversikten ovan 
har jag hittat stöd för att föreslå lokala åtgärder, anpassade i faktiska 
verksamheter i en faktisk fysisk miljö och på detta sätt kunna bryta den 
funktionsseparering som råder i aktuellt planområde idag och därmed ge 
förutsättningar för en mer levande och effektiv stadsdel. 

Plåtslageri och bostäder i centrala 
Sundbyberg.
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Strategi och genomförande
Industrilandskapet som resurs för stadens framtid

Exempel på forskning
Stadsutveckling av centrala eller halvcentrala industriområden har varit 
en vanlig planeringsuppgift i många svenska städer de senaste årtiondena. 
Bo Öhrström skriver i en samling utgiven av Stadsmiljörådet att 
omhändertagandet av äldre industrimiljöer och förnyelsen av dessa till nya 
användningsområden är en av de stora utmaningarna i stadsbyggandet. De 
äldre verksamhetsbyggnaderna vittnar om en tidigare epoks ekonomiska 
framgång som kan vara inspirerande för framtidsinriktade verksamheter. 
Det historiska arvet kan bidra till kreativitet och ny framgång. Öhrström 
skriver också att för många människor representerar den byggda miljön 
någon form av kontinuitet i denna föränderliga värld och skänker därför 
en viss trygghet. (Öhrström 2001, s. 74). 

Utöver en rik historia har dessa äldre industriområden ofta också ett 
fördelaktigt centralt läge med en redan utbyggd infrastruktur. Raffone 
skriver dessutom att äldre industribyggnader, särskilt om de byggdes 
runt förra sekelskiftet, ofta är mycket flexibla. Framåt 1960-talen började 
industrilokalernas mått bli så stora att det idag är svårt att återanvända 
dem. Raffone har gått igenom hur tre svenska städer, Borås, Göteborg och 
Trollhättan, arbetat med äldre industriområden. Raffone menar att alla tre 
städer utnyttjat den kapacitet som funnits i den äldre industribebyggelsen 
och skriver att tanken att riva bort alla byggnader skulle ha inneburit att 
förnyelsen gått mycket långsammare (2001, s. 71).

Om återanvändning av industriområden och byggnader har även Gabriella 
Olshammar skrivit. Hon skriver att återanvändningen av byggnader kan 
vinna erkännande på två sätt. Antingen genom att iordningsställas som en 
resurs för nya verksamheter eller att iordningställas som en kulturhistorisk 
resurs. (Olshammar 2002, s. 138).

Kommentar
Hagalunds arbetsplatsområde har många kvaliteter. Det har en 
bra huvudstruktur och många byggnader är av god kvalitet och är 
karaktärsskapande för området. Flera byggnader förefaller också vara av 
sådan kvalitet och av sådan typ att de kan omarbetas eller återanvändas 
till olika användningsområden. 
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I examensarbetets syfte står att kvaliteter ska ligga till grund för det 
nya planförslaget. Med detta menar jag inte enbart områdets fysiska 
kvaliteter. Här finns också ett relativt stort antal småföretagare. Att 
föreslå utveckling av ett befintligt, äldre industriområde innebär nämligen 
inte bara konflikter avseende den rent fysiska utformningen. Det innebär 
också en konfliktsituation mellan näringslivets behov av billiga lokaler och 
fastighetsägarnas intressen av högt utnyttjande av värdefull mark. I följande 
stycke En plats för alla? studeras forskningsarbeten om stadsförnyelse av 
äldre industriområden med fokus på befintliga verksamheter. 

Stycket därefter Samarbete mellan aktörer – integrering av planering och 
genomförande behandlar genomförande av stadsförnyelseprojekt. Det har 
visat sig att stadsutvecklingsprojekt i äldre industriområden inte alltid är 
så lätta att genomföra. Att nå framgång ställer stora krav på planerare, 
politiker, kommuner, näringsliv och samverkan dem emellan. I stycket 
studeras främst Bo Öhrströms studier av planeringen och utveckling 
av Norra Älvstranden i Göteborg. Han visar bland annat på de olika 
synergieffekter som skapas när företagens behov och önskemål och därmed 
finansiering fungerar interaktivt med den formella planeringsprocessen. 
Utvecklingen av Norra Älvstranden skedde i ett skräddarsytt samspel 
mellan olika aktörer och processer. Stadsplaneringen var förankrad i 
användarnas behov. 

En plats för alla?

Exempel på forskning
Stora omvandlingar av svenska städers centrala eller halvcentrala hamn, 
industri- eller arbetsplatsområden har skett de senaste årtiondena. 
Områden där det funnits ekonomiska incitament och som ansetts för 
centralt eller attraktivt belägna för industrier har sanerats eller förnyats till 
renare stadsområden. Många av dessa områden karaktäriserades tidigare 
av billiga hyror och störningsokänsliga miljöer. Det finns en konflikt 
mellan å ena sidan det lokala näringslivets behov av billiga lokaler och å 
andra sidan exploatörers behov av större projekt, exploateringar. 

Törnqvist som studerat förnyelse av äldre arbetsområden i den kommunala 
planeringen pekar på att äldre industriområden i planhandlingar främst 
nämns som aktuella objekt för sanering och förnyelse. (1995, s. 59-75) 
En sådan förnyelse kan innebära att all tidigare verksamhet och en stor 
del av dess bebyggelse lämnar plats åt en helt ny stadsdel. Ett exempel är 
Lugnets industriområde som gav plats åt Hammarby sjöstad. Gabriella 
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Olshammar har studerat fallet och menar att den ”felaktiga image” som 
befintlig bebyggelse och befintlig verksamhet gav upphov till för det 
nya ”Hammarby sjöstad” osynliggjordes i beskrivningen av de befintliga 
förutsättningarna (2002, s. 175-176). Enligt Törnqvist (1995 s. 59-75) 
är kunskaperna fragmentariska och åsikterna delade om värdet på äldre 
arbetsområden. Områden nämns främst som saneringsområden och de 
beskrivs som omoderna, slitna, trånga och olämpliga för företag som 
utvecklas. I de centrala industriområdena beskrivs dock karaktärsfulla 
äldre byggnader, som till exempel gamla bryggerier, som värdefulla för 
staden och bedöms lämpliga för restaurering och ändrad användning.

Enligt Törnqvist anses industribebyggelsen som etablerats i storstädernas 
numera halvcentrala lägen sakna värde men brukas samtidigt av småföretag. 
Ekonomer har sett dessa företag som oseriösa och även oväsentliga för den 
lokala ekonomin. På senare tid har dock denna uppfattning förändrats och 
den allmänna insikten och förväntningarna på dessa företag är att deras 
roll för tillväxt är betydande (1995, s. 59-75). Corander och Törnqvist 
skriver att tillgång på mångfald av lokaler med olika standard, storlek och 
pris är en viktig faktor för småföretags rörlighet och framsteg. Denna 
mångfald kan hotas av storskaliga och snabba saneringsprojekt men är 
vanligen ganska svårföränderlig. Detta innebär att det också tar lång tid 
att öka mångfalden (1997).

Stadsförnyelser i dessa områden är inte alltid lätta att genomföra. 
Fastighetsindelning och befintliga verksamheter är faktorer som kan spela 
in och innebära att ett område hamnar i ett fruset tillstånd, ett permanentat 
provisorie. Gabriella Olshammar har i sin licentiatavhandling med 
begreppet ”mellanrumområde” försökt beskriva Gustaf  Dalénsområdet 
i Göteborg som ett bebyggt område i en stad som hamnat mellan, istället 
för i anslutning till, annan bebyggelse genom avvikande användning och 
kringgärdade barriärer. Olshammar vill med begreppet mellanrumsområde 
inte bara beskriva ett geografiskt avskuret område utan också ett 
ekonomiskt och socialt fenomen i staden i ett mellanrum i tiden. Detta 
mellanrum i tid, mellan vad som varit och vad som komma ska (planeras) 
har gett möjlighet för ekonomiskt svaga verksamheter att existera i 
en egen provisorisk tid. Den provisoriska användningen med osäkra 
verksamhetsförhållanden har paradoxalt nog permanentats. (Olshammar 
2002, s. 1). Olshammar har också intresserat sig för forskningsfrågan 
varför estetisk oordning tycks vara svår att förlika sig med i stadsmiljön 
även om oordningen vid närmare bekantskap visar sig ha en funktionell 
ordning. (a.a. s. 3.) Hon visar nämligen att de högt uppsatta visionerna för 
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Gustaf  Dalénområdet som funnits från planerare och politiker har blivit 
mer hämmande än förlösande för utvecklingen (Ibid. s. 93). En viktig 
faktor till varför Gustaf  Dalénsområdet har hamnat i den situation det 
befinner sig i är enligt Olshammar det agerande eller brist på agerande 
som staden och fastighetsägare stått för. De utredningar och diskussioner 
om förnyelse som kommunfullmäktige, byggnadsnämnd, fastighetsägare 
och stadsbyggnadskontor initierat har haft som mål att skapa en ny plats 
av Gustaf  Dalénområdet. Denna bild av området kolliderar med den 
plats som redan finns skapad av befintliga verksamma (Ibid. s. 92).

Olshammar beskriver olika sätt att rucka på det permanentade provisoriet 
i Gustaf  Dalénsområdet. Detta bland annat genom hänvisning till tidigare 
forskningsprojekt för området. Hon skriver att med dialogen som verktyg 
finns nya sätt att se på platsen. Strategin bör vara att rucka på det låsta 
tillståndet genom att stegvis förnya och förändra det med förankring i de 
befintliga verksamheterna och byggnaderna. Även Törnqvist & Corander 
påpekar vikten av dialog mellan olika intressenter. Deras studie visar att 
planerare och småföretagare ser industrimiljöer på likartat sätt, men att 
de beskriver dem olika: företagarna ser lokaler, lämpliga för olika typer av 
företag medan planerare ser byggnader i olika skick och ålder. Detta gör 
behovet av dialog uppenbar, men det visar också att det finns ömsesidiga 
förutsättningar för att dialogen ska bli framgångsrik (1997).

Olshammar skriver att den småskaliga fastighetsstrukturen är en kvalitet 
att skydda eftersom den kan sägas låsa förändringspotential till enskilda 
fastigheter och till olika tidpunkter. Det skapar en stadsbygd som är 
ständigt föränderlig där övergripande förändring försvåras så att någon 
byggnad eller något användningssätt hela tiden lever vidare medan andra 
flyttar, omvandlas eller tillkommer. Förhållandet skapar en konstant rörelse 
av verksamheter vilket öppnar för möjligheter och stegvis förändring i 
ett område. (Olshammar 2002, s 92-93). Men Olshammar visar också 
att stegvisa förändringar inte alltid är så lätta att genomföra. Komplexa 
ägarsituationer, komplexa situationer där området lider av en nedåtgående 
spiral där lokaler och allmän plats tillåts förfalla försvårar möjligheterna 
att bryta trenden. (Ibid. s 90). 
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Kommentar
Central mark i storstadsregionerna är föremål för förändringsprocesser. 
Påtryckningar sker från fastighetsägare, framtida brukare, politiker (både 
på regional och på kommunal nivå). Hagalund ligger centralt i Solna och 
endast en kilometer norr om Vasastaden. Jag tror stadsdelen kommer 
utvecklas. 

Flera förfrågningar från fastighetsägare om planändringar har kommit 
in. Staden har avböjt med hänvisning till att man vill skaffa sig en 
helhetsbild av hur området bör utvecklas. Om kommunen inte agerar 
eller agerar på ett klumpigt sätt löper den självklart risken att området 
utvecklas till det permanentade provisoriet som Gustaf  Dalénområdet 
blivit. Det är en situation där området har hamnat i ett fruset tillstånd 
där det successivt förfaller. Verksamhetsutövare och näringsidkare lever 
med osäkra förutsättningar för sin verksamhet. Staden, tillsammans 
med fastighetsägarna och verksamhetsutövarna bör därför samlas och 
börja prata om området som helhet. Olika aktörer och människor har 
olika uppfattningar och relationer till bebyggelsen och verksamheterna 
på en plats. Relationerna och uppfattningarna är dessutom inte statiska 
utan förändras och kan påverkas genom upplevelser eller genom hur 
människor pratar om den. Därför måste aktörerna samlas. 

Jag har identifierat områdets struktur som till stora delar väl fungerande 
och dess stadsliv på dagtid som kvaliteter att värna. Jag skulle gärna se 
en successiv omdaning av området där verksamheter, funktioner och 
byggnader skulle kunna finnas kvar i stor utsträckning. Mitt förslag till 
utveckling av Hagalunds arbetsplatsområde är därför inte att föreslå en 
sanering som till exempel den i Hammarby Sjöstad. Syftet och målet med 
examensarbetet är att pröva möjligheterna att skapa en mer attraktiv och 
funktionsintegrerad stadsdel, men med grund i områdets kvaliteter. 

Jag tror därför mycket på en successiv utveckling av området där 
detaljplaner ändras i etapper. Att förändringar sker allteftersom möjliggör 
för stadsbygden att utvecklas intressant med en rörelse av verksamheter 
som kommer, går eller förändras. Detta examensarbete, eller ett 
motsvarande arbete på en övergripande nivå, skulle kunna fungera som 
diskussionsunderlag för fastighetsägare, Solna stad, länsstyrelsen och 
verksamhetsutövare m fl. Underlaget kan vara en första ingång i mötet 
mellan aktörer. Det skulle kunna öppna upp diskussioner och leda till att 
ett samarbete uppstår där skisserna kan ändras för att nå goda lösningar. 
Detaljer måste sedan etappvis lösas i de successiva detaljplaneändringar 
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som följer. Denna tidiga diskussion med brukarna har potential att nå 
gott resultat eftersom brukarna känner till den funktionella ordningen.

Ingångar till hur styrning och genomförande av ett sådant projekt, från de 
inledande skisserna och diskussionerna till det successiva genomförandet 
kan ske behandlas i stycket nedan.  

Samarbete mellan aktörer 
– integrering av planering och genomförande

Exempel på forskning
Att genomföra stadsutvecklingsprojekt är svårt och kräver mycket av 
många aktörer. Det visar inte minst Olshammars presentation av Gustaf  
Dalénområdet ovan. Gustaf  Dalénområdet befinner sig i ett fruset tillstånd 
där kapitalsvaga verksamhetsidkare verkar med osäkra förutsättningar. 
Miljön förfaller successivt i väntan på mer genomgripande åtgärder och 
förändringar. 

I Urban processes and global competition (2004) har Bo Öhrström studerat 
samverkan mellan planerare, kommunen och privata aktörer vid 
stadsutvecklingsprojektet för Norra Älvstranden, före detta hamn- och 
varvsområden i Göteborg. Projektet är i jämförelse med Hagalunds 
arbetsplatsområde mycket större. Området bestod också till stor del av 
nedlagda varvslokaler att jämföra med de mindre och i många fall uthyrda 
lokalerna i Hagalund. En annan stor skillnad projekten emellan är att 
kommunen hade ett stort markinnehav på Norra Älvstranden något som 
inte är fallet i Hagalund. Öhrströms studie av projektet är ändå intressant 
att studera inom ramen för det här examensarbetet. Diskussionerna rör 
nämligen bland annat olika aktörers roller i processen och olika sätt för 
styrning och planering för att nå framgång vid stadsutvecklingsprojekt. 

Samarbetet mellan planerare, kommunen och marknaden är enligt 
Öhrström något helt nödvändigt för att nå framgång. Han har observerat 
hur planeringsprocesserna och genomförandeprocessen av Norra 
Älvstranden skett (Ibid. s. 18). Han påpekar att det finns stora svårigheter i 
att genomföra ett så stort projekt och skriver att det krävdes 25 år av envisa 
ansträngningar för att återskapa ett konkurrenskraftigt ekonomisk liv i 
området (Ibid. s. 36). När projektet väl nådde framgång hade Göteborgs 
stad skapat en skräddarsydd organisation, ett forum, för att integrera 
stadsplanering med den ekonomiska utvecklingen och dess aktörer. 
Forumet underlättade genom ett nära samarbete planering, finansiering 
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och genomförande. Ansvaret för utvecklingen delades ömsesidigt mellan 
aktörerna. Det komplexa förhållandet mellan olika aktörer visar enligt 
Öhrström en diskurs där planer genomförs dynamiskt med ömsesidiga 
investeringar och samarbeten mellan offentliga och privata aktörer (a.a. 
s. 11). 

Öhrström anser att eftersom ekonomin förändras måste även 
stadslandskapet göra det. Ekonomin har blivit global och konkurrensen 
mellan företag, länder och städer har hårdnat. Stora finansiella aktörer 
släpper ofta sitt nationella eller lokala fotfäste parallellt med att samhället 
utvecklas från industribaserat till kunskapsbaserat. Det lokala fotfästet blir 
mindre viktigt. Hur staden utvecklas och vilka kvaliteter staden har i sig 
blir mer viktiga. Stadslandskapet är en viktig faktor i konkurrenssynpunkt 
för företagen. Detta ställer krav på stadsplaneringen och planerarna (Ibid. 
s. 31). 

Genom tiderna har planerarens roll och synen på planerarens 
kompetens förändrats. Strömgren har beskrivit utvecklingen av olika 
planeringsdiskurser. Han skriver sammanfattningsvis att den diskurs som 
ändå dominerat debatten genom tiderna är vad han kallar planering som 
rationell beslutsprocess. Den kan betraktas som del i en diskurs med ett tydligt 
arv i upplysningen med dess tro på vetenskap, kunskap och mänskligt 
förnuft. Den fullständigt rationella professionella planerare som sitter på 
all vetenskaplig kunskap för att kunna utarbeta den fulländade planen 
finns inte. Planerarens rationalitet är strängt begränsad, människan kan 
inte handskas med alla alternativ och all information. Istället handlar den 
rationella beslutsprocessen om metoder att fatta beslut på ett rationellt 
sätt. Rationalitet handlar om att dra passande slutsatser ur information 
från olika håll och av olika kvalitet ( Strömgren 2007, s. 38-40, 42). 

Planering handlar inte om att rita upp en plan och sedan separerat 
från planprocessen låta den genomföras. Öhrström menar att vid 
dagens planering börjar genomförandet samtidigt som planeringen 
startar. Genomförandet är integrerat i planprocessen och därmed är 
gränsen mellan utformningen av planen och genomförandet av den 
utsuddad. Öhrström skriver att i komplicerade utvecklingsprojekt 
måste skräddarsydda organisationer, partnerskap, mellan näringsliv och 
kommun sättas samman för att lösa finansiering och för att minska 
friktionen mellan den formella planeringen och genomförandet. Stora 
stadsutvecklingsprojekt kräver avancerad, kordinerad insats mellan å 
ena sidan industri- och investeringsstrategier och å andra sidan den 
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fysiska planeringen (Öhrström 2004, s.32.). Öhström skriver att studien 
av Norra Älvstranden bekräftar att det går att nå framgång med detta 
arbetssätt. Det går att genomföra stora projekt i snabba och dynamiska 
planeringsprocesser om den bygger på ett intimt samarbete mellan olika 
parter (Ibid. s. 93). 

I fallet Norra Älvstranden löstes behovet av detta samarbete genom att ett 
forum med representanter från olika aktörer sattes samman. Forumet skulle 
ha en helhetssyn och skulle involvera en skala av intressenter kopplade till 
platsen på olika sätt. För att hitta en bra balans mellan offentliga och privata 
intressen var styrningen i forumet viktigt. I fallet Norra Älvstranden var 
det kommunala utvecklingsbolaget Norra Älvstranden AB den styrande 
parten. Styrning rörde inte bara planeringen utan också mobilisering av 
olika partnerskap vid genomförandet (Öhrström 2004, s.191-192). För 
att komma igång med utvecklingen skapade initialt representanter från 
Volvo, Ericsson, Chalmers och Göteborgs stadsbyggnadskontor en 
samarbetsgrupp för att utveckla idéer om stadsutvecklingen med fokus på 
att skapa ett kluster för kunskapsintensiv industri. Gruppen formulerade 
målen för området. När målen formulerats arbetade sedan det kommunala 
utvecklingsbolaget fram skisser som därefter åter presenterades för och 
var underlag till diskussioner om stadsutvecklingen i samarbetsgruppen 
(Ibid. s. 66-72). 

Planerarna och staden arbetade sedan nära marknaden och olika aktörer. 
Stadsbyggnadsidéer, skisser av kvarter, testades mot marknaden. Det 
var först efter flera år av initialt arbete och inledande planerings- och 
skissarbete mellan de stora aktörerna som planeringen gick in i den 
formella planeringsprocessen enligt Plan- och bygglagen (Ibid. s. 89). 
Projekten var också förändringsbara. Ett exempel är att när Ericson hade 
ekonomiska problem under slutet av 1990-talet agerade staden istället 
mer aktivt mot Chalmers och Sigma och skapade utrymme för deras nya 
lokaler eftersom de båda växte (Ibid. s. 76.). 

I fallet Norra Älvstranden arbetade man även intensivt med utveckling av 
fastigheternas värde. Kostnader bars av en aktiv fastighetsutveckling. Det 
latenta värdet i fastigheterna användes genom att successivt förädla dem 
med planändringar och fysiska åtgärder. Detta sätt att använda resurser 
i fastighetsutvecklingen som processverktyg var enligt Öhrström unikt 
och är en ny form och strategi för urban utveckling (Ibid. 36-37). Jag 
går inte in djupare på denna aspekt i diskussionerna kring Hagalunds 
arbetsplatsområde. Detta främst på grund av skillnaden i skala mellan 
projekten och beroende på kommunens lilla markinnehav i Hagalund. 
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Ett nära samarbete mellan planering och de ekonomiska marknaderna 
innebär också risker och kan innebära olika problem. Om den 
skattefinansierade planeringen helt ersätts av marknadsfinansierad 
planering finns en allvarlig risk att stadsplaneringen endast tjänar 
fastighetsmarknaden och den finansiella marknaden istället för hela 
samhällets behov. Han skriver att sociala aspekter måste ha en hög 
prioritering för att projektet ska undvika planering som helt sker efter 
marknadens behov. Genomförandestrategin måste också innehålla mål 
för utveckling av välfärden för stadens invånare (a.a. s. 100, 104). 

En annan potentiell risk är avsaknad av fungerande demokratisk 
inflytande. Öhrström skriver att å ena sidan är partnerskap mellan 
politiken, företag, stora universitet och fastighetsaktörer ett måste för att 
klara den hårdnande konkurrensen mellan städer. Å andra sidan kan detta 
samarbete mellan starka aktörer riskera att exkludera intressenter med 
mindre makt. (Ibid. s. 231). 

Kommentar
Jag skrev tidigare att staden, fastighetsägare och verksamhetsutövare i 
området bör starta sina gemensamma diskussioner i ett forum. I forumet 
diskuteras översiktligt områdets utformning och utveckling. I Öhrström 
finner jag stöd för att detta forum även ska hantera genomförandet 
parallellt med planeringen. Hagalunds arbetsplatsområde är ett område 
med befintlig bebyggelse och befintliga verksamheter vilket kräver en 
koordinerad insats mellan aktörer för att få till en utveckling i området. 
Vid ett intimt samarbete med en stark styrning där även sociala frågor 
får en stark ställning finns förutsättning att nå framgång. Att tidigt arbeta 
med skisser och förslag till utveckling nära befintliga och eventuellt 
tillkommande fastighetsägare kan ge innovativa lösningar för finansiering 
och fastighetsutveckling. 

För att bevaka samhällets intressen är det viktigt att i ett så nära samarbete 
med näringslivet ha ett starkt inflytande från kommunens sida. Sociala 
frågor, hela stadens behov, medborgarinflytande i planprocessen och en 
kontrollerad fastighetsmarknad är exempel på aspekter som ska bevakas 
av staden. Planeringen får inte endast tjäna marknaden utan ska se till hela 
samhällets behov.

Viktigt är också att det forum som sätts samman för utvecklingen av 
området får fortsätta att arbeta under lång tid så att de successiva 
förändringar som föreslås stämmer med den bild man skapat av stadsdelen 
och för att skapa möjligheter att arbeta flexibelt med marknaden under 
olika konjunktursvängningar. 
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Inledning
Under Teori, - Struktur och gestaltning, har analysmetoderna identifierats, 
presenterats och djupare diskuterats. 

Min analys har strukturerats efter Hans Gillgrens metod för byggande 
och planering i kulturmiljöer. Den är uppdelad i fyra steg; 1. Definiera den 
nuvarande stadskaraktären, 2. Definiera den eftersträvansvärda stadskaraktären, 
3. Analysera kvalitéer och brister samt 4. Utforma åtgärder eller dellösningar för 
att uppnå önskad helhet. Metoden hjälper mig att på ett pedagogiskt sätt 
strukturera och värdera resultaten vid utformningen av planen. 

Med arbetet att beskriva den nuvarande stadskaraktären har Ellefsen och 
Tvildes realistiska stadsanalys använts. Denna ger objektiva metodiska 
verktyg att beskriva miljön. Inledningsvis presenteras därför den realistiska 
stadsanalysen. 

Realistisk stadsanalys
1. Historisk utveckling och stadens form.

Detaljerad historisk beskrivning av planområdet samt intilliggande 
stadsdelar finns direkt under kapitlet Planeringsförutsättningar. Nedan följer 
en studie av historiska kartor och stadsplaner. 
 
Under 1800-talet bestod området av jordbruksmark. På karta från 
1851 sträcker sig åkermarken i öst-västlig riktning genom området. 
Tydliga landskapselement såsom berget i norr och höjden som idag är 
Lindhagens kulle inom begravningsplatsen går att läsa av i kartan. Den 
gamla vägen, ungefär i samma sträckning som Solna kyrkväg idag, finns 
med på kartan. 

På kartan över Stockholm med omgifningar från 1906 går att läsa av att 
Ostkustbanan byggts ut genom området. Järnvägen ligger i östra kanten 
av planområdet. Intill järnvägen, öster om planområdet har den nyare 
delen av Norra begravningsplatsen nu byggts ut. Norra krematoriet 
(numera kallad Norra kapellet), uppförd 1887 i barockinspirerad stil, 

4. Analys

Utsnitt ur karta över Solna socken 1851. 
Planområdets ungefärliga läge markerat. 

Utsnitt ur karta över Stockholm med 
omgifningar upprättad 1906.
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Utsnitt ur karta över Stockholms stad 
med omnejd. Norra Djurgården 1917. 

Utsnitt ur stadsplaner. Överst:  Stad-
splan för Hagalund 1930. Nederst: 
Byggnadsplan för Prästgården 1937

finns nu på plats öster om järnvägen strax norr om Lindhagens kulle. 
Solna kyrkväg har en något annorlunda sträckning och fortsätter västerut 
mot Huvudsta. Planområdet är i huvudsak obebyggt förutom i norra 
delen inom det gamla Hagalund och i söder där Solna centralskola, 
senare benämnd Björkbackaskolan, har byggts. Intill skolan ligger vid 
tidpunkten prästgårdens västra gärde. Lindhagens kulle och bergsryggen 
mot Hagalund i norr går tydligt att läsa av kartan. 

I karta över Stockholms stad med omnejd från 1917 går att se att järnvägen 
nu flyttats och byggts ut i planområdets västra del. Järnvägstunneln genom 
berget norr om planområdet har färdigställts. I och med järnvägstunnelns 
färdigställande sinade vattnet i Hagalundsbornas brunnar. Akut behov av 
ny vattenförsörjning uppkom och Hagalunds vattentorn byggdes 1911-
1912. Marken inom planområdet var i huvudsak fortfarande obebyggd. 

Under 1930-talet planlades kyrkans mark inom planområdet för i huvudsak 
industribebyggelse. I stadsplanerna (1930 och 1937) finns en struktur 
som i många avseende ser ut som den som finns idag. Entrén söderifrån 
var dock annorlunda utformad. Industrivägen anslöt rakt söderut mot 
Solna kyrkväg. Även Banvaktsvägen hade en anslutning här genom en 
diagonal gata längst i söder. I norra delen av nuvarande arbetsplatsområde 
inom kvarteren Instrumentet och Repslagaren fanns möjlighet att 
bygga bostäder. Dessa båda kvarter korsades av två tvärgator vilket gör 
dem mindre än vad de är i dagsläget. Industrivägen ansluter i norr till 
bostadsområdet i gamla Hagalund. Förlängningen av Industrivägen var 
inarbetad i det gamla Hagalunds stadsplan och länkade därmed samman 
de två områdena på ett tydligare sätt än i dagsläget. 

Karta över Solna stad 1948 visar att en del av den planerade bebyggelsen nu 
uppförts, framförallt i den södra och östra delen. Bebyggelsen i det gamla 
Hagalund sträcker sig ner mot planområdet. Nuvarande Hagalundsparken 
var i stor utsträckning bebyggd och bebyggelse fanns närmare Hagalunds 
vattentorn än i dagsläget. Några enstaka byggnader inom kvarteren 
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Repslagaren och Instrumentet har byggts, men inga tvärgator i nord-sydlig 
riktning har genomförts. Den nybyggda Solnavägen togs i bruk 1942 och 
syns nu på kartan. Bergryggen i norr mot Hagalund, Lindhagens kulle i 
öster och höjden intill Rudviken i väster är starka landskapselement som 
redovisas tydligt på kartan. 

Stadsplanen från 1962 för området ger i huvudsak riktlinjerna för 
bebyggelsen i området idag. I princip samtliga kvarter innehåller 
småindustrier. Infarten mot Solnavägen i söder har förändrats och fått en 
liten båge vid anslutningen. Ett lamellhus har uppförts intill Solnavägen. 
Kvarteren Repslagaren och Instrumentet regleras för industriändamål i 
sammanhållna relativt stora kvarter. 

Ortofoto 2011. Kvarteren inom planområdet har kompletterats med 
ytterligare bebyggelse. Järnvägsområdet i väster har breddats. Det 
gamla Hagalund har rivits och gett plats åt det nya Hagalund, Blåkulla. 
Lamellhusen ligger i en strikt plan där den genomgående Hagalundsgatan är 
områdets starka stråk. Hagalundsparken mellan planområdet och Blåkulla 
har formats till ett stort parkområde med endast enstaka byggnader. 
Vattentornet och Bergmarkska villan är två av dem. Industrivägen 
ansluter inte längre in i Hagalund utan endast mot en gång- och cykelväg 
i Hagalundsparken. Bebyggelsen i Rudviken har efter sättningsskador 
rivits och ersatts med ny bebyggelse. Ny kontors- och lagerbebyggelse 
har uppförts söder om Solnavägen. 

Utsnitt ur karta över Solna stad 1948.

Utsnitt ur stadsplan för området 1962. 

Ortofoto 2011.  
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2. Stadsdelens överordnade strukturella element.

När steg 1 genomförts kan de primära elementen identifieras ur den 
historiska utvecklingen. Elementen kategoriseras efter typ såsom till 
exempel topografi, händelser och stadsplaner.

Topografi
Framträdande landskapselement är Lindhagens kulle, bergsluttningen 
mot Hagalund i norr samt kullen väster om järnvägen intill Rudviken. 
Elementen har tydligt kunnat identifieras på i princip samtliga kartbilder. 
Lindhagens kulle är inordnad i Norra begravningsplatsen och är känd för 
sina magnifika gravmonument och mausoléer. Berget i norr mot Hagalund 
består i huvudsak av parkmark numera. Innan rivningen av det gamla 
Hagalund var höjden delvis bebyggd. Spår av detta finns fortfarande att 
finna i murar, trappor och husgrunder. 

Händelser 
Utbyggnaden av Ostkustbanan är en viktig händelse för planområdet. 
Initialt låg järnvägen i områdets östra kant och var gräns mellan 
planområdet och Norra begravningsplatsen. Järnvägen flyttades och 
rätades ut vid förra sekelskiftet. Järnvägen förlades nu till västra delen 
av planområdet. Järnvägsområdet har sedan successivt breddats och är 
ett tydligt strukturerande element för området. Den gamla banvallen är 
också ett strukturerande element. Det är en smal banvall men fungerar 
som gräns mot begravningsplatsen och som gång- och cykelväg. 

Rivningen och saneringen av Hagalund är en annan viktig händelse för 
planområdet. Tidigare bebyggelse i norra delen av området försvann 
och kvar blev endast några få byggnader som solitärer i Hagalundspaken 
såsom Bergmarkska villan och vattentornet. Den nya planen för Hagalund, 
Blåkulla, innebar att Industrivägen, centralt i planområdet, förlorade en 
del av sin betydelse som sammanlänkande gata mellan arbetsplatsområdet 
och bostadsområdet Hagalund. 

Kommunikationsstruktur
Solna kyrkväg med i huvudsak samma sträckning som i dagsläget finns 
avläsbar på samtliga studerade kartor. Den kopplar samman området med 
Huvudsta i väster och Norrtull i sydost. Efter Solnavägens utbyggnad har 
dess koppling västerut försvagats. 

Solnavägen, i områdets södra kant, togs i bruk 1942 och blev en viktig 
koppling mellan Solna och Stockholm. 

Ostkustbanan. 
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Sedan området planlades har Industrivägen, Banvaktsvägen och 
Åldermansvägen varit viktiga gator i nord-sydlig riktning. Industrivägen 
har varit områdets huvudgata, tidigare med en tydlig koppling mot gamla 
Hagalund i norr och med en rät anslutning mot Solnavägen i söder. 

Styrande planer
De första stadsplanerna för planområdet från 1930-talet är viktiga 
utgångspunkter för utbyggnaden av området. Huvuddragen i planerna 
gäller till stora delar än idag inom området. Området är indelat i relativt 
små fastigheter, ungefär fyra till fem stycken per kvarter. Kvarteret 
Repslagaren i norr skiljer ut sig med sina elva fastigheter. 

Byggnader
Utmärkande byggnader som finns kvar sedan innan området byggts ut 
för industriändamål och innan rivningarna av Hagalund genomförts är 
Björkbackaskolan, Hagalunds vattentorn, Bergmarkska villan och Norra 
kapellet (Norra krematoriet). 

3. Stadsdelens bebyggelsestruktur.

Stadsdelens fysiska organisationsprinciper klassificerade enligt analys-
metodens strukturmodeller. Nedan följer en presentation av den 
klassifikation som gjorts. 

Bebyggelsen utmed Industrivägen tillhör klassifikationstypen gren (1, 
Siffror inom parentes finns presenterade på kartbilden på nästa sida). 
Bebyggelsen är strukturerad i förhållande till en huvudgata, Industrivägen, 
och har mindre korsande gator. Industrivägen är områdets starkaste stråk 
för fordonstrafik och är med anslutningen vid Solnavägen (2) områdets 
enda gata med direkt koppling till det övriga gatusystemet. 

Bebyggelsen centralt på Banvaktsvägen och utmed hela Åldermansvägen 
tillhör klassifikationstypen kam (3). Bebyggelsen är strukturerad i 
förhållande till en huvudgata där mindre gator leder in i området. 

Bebyggelsen utmed södra delen av Banvaktsvägen, inom kv Kassaskåpet är 
strukturerad längs med gatan, i en linjär (4). I norra delen av Banvaktsvägen, 
i kv Ugnen är strukturen splittrad. Intill kv Mjölner är byggnaden längst 
i söder strukturerad som intilliggande bebyggelse i en kam (5). I norr har 
sista byggnaden klassificerats till Industrivägens gren (6). Den skulle också 
kunna beskrivas som en del i ett rutnät då en av byggnadens två fasader är 
strukturerad mot öster, mot Banvaktsvägen. 

I mötet mellan Solnavägen och Industrivägen finns en lamell (7). Lameller 
är fristående byggnader som struktureras på samma sätt som kam. 

Lamell intill Solnavägen. 

Kam mellan Banvaktsvägen och Indus-
trivägen. 
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Två byggnader har klassificerats som institutioner, fristående byggnader 
som är inarbetade i strukturen. Det är Björkbackaskolan (8), indragen 
från gatorna med en platsbildning mot Industrivägen. Det andra objektet 
är den funktionalistiska byggnaden på Instrumentet 1 (9). Även denna 
tillbakadragen från gatorna, dock i efterhand sammanbyggd med 
grannfastigheten i öster. 

Instrumentet 1. 

Instrumentet 1. 

Björkbackaskolan. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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4. Avgränsningar av enhetliga områden.

1. Hagalundsparken
I norr finns Hagalundsparken, ett sammanhängande parkområde mellan 
begravningsplatsen och Vasalund. I parken finns enstaka viktiga byggnader 
som ligger som solitärer i parken. De två som berör planområdet är 
Hagalunds vattentorn och Bergmarkska villan. 

2. Norra begravningsplatsen
Norra begravningsplatsen var Stockholmsförsamlingarnas första 
gemensamma begravningsplats. Begravningsplatsen är av riksintresse 
för kulturminnesvården och invigdes 1827. Den är tyvärr avskuren från 
planområdet med ett stängsel. 

Inom begravningsplatsen finns karaktäristiska och kulturhistoriskt mycket 
värdefull bebyggelse. Närmast planområdet i begravningsplatsens västra 
del finns Lindhagens kulle och Norra kapellet, se beskrivning under 
historia. 

3. Nordöstra delen. 
Sammanhållet kvarter med bebyggelse i huvudsak uppförd under 
1970- och 1980-talen. Bebyggelsen vänder sig mot Industrivägen. Mot 
Banvaktsvägen är kvarteret bara delvis bebyggt. Uppåt sju till åtta våningar 
gör att skalan är något högre i kvarteret än i planområdet i övrigt. Två 
äldre byggnader från 1930-talet finns också inom kvarteret. Ursprungligen 
var dessa två putsade funktionalistiska byggnader i två till tre våningar. 
De två är dock kraftigt förändrade med bland annat igensatta fönster, 
tilläggsisolerade och plåtinklädda fasader. 

4. Nordvästra delen. 
Intill järnvägen och bergsluttningen mot Blåkulla, inom kvarteren 
Repslagaren och Instrumentet är bebyggelsens skala lägre. Byggnader 
mellan en och två våningar är vanliga. Bebyggelsens utryck är varierat 
med fasadmaterial huvudsakligen i puts, trä, plåt och tegel. 

5. Instrumentet 1.
En funktionalistisk byggnad i ursprungligt utförande. Byggnaden 
har stora glaspartier och slätputsade fasader. Den ritades av arkitekt 
Ture Wennerholm som bland annat ritat LM Ericssons byggnader vid 
Telefonplan i Stockholm. 
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Kv. Navet
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Kv. Mjölner
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6. Tegelbebyggelse centralt. 
Centralt i området, utmed Industrivägen och Banvaktsvägen, finns 
bebyggelse med ett sammanhållet utryck. Det är byggnader i mellan 
tre till fem våningar utförda med huvudsakligen röda tegelfasader. En 
stor del av byggnaderna är tidstypiska industribyggnader från 1940-talet. 
Byggnaderna är ofta enkla, massiva volymer. I södra änden av kvarteret 
Kassaskåpet och i norra delen av kvarteret Instrumentet skiljer sig 
dock bebyggelsen från ovanstående beskrivning. I Kassaskåpet finns en 
envånings industribyggnad från 1937, ombyggd 1948, 1968 och 1978 som 
numera har plåtfasad. I norra delen av Instrumentet, på Instrumentet 
3, finns en enklare byggnad i gult tegel och plåt intill Industrivägen. 
Byggnaden har garageportar mot gatan. 

7. Björkbackaskolan.
Björkbackaskolan, inom kv Åldermannen, med gamla (1874) och nya 
(1902) skolbyggnaden sticker ut i arbetsplatsområdet.  Fastigheten, 
byggnaderna och stadsplanemönstret runt fastigheten skiljer sig från 
området i övrigt. Skolorna ligger i vinkel med varandra och bildar på så 
sätt en skolgård. Byggnaderna är putsade och har två våningar samt en 
vindsvåning. Båda skolbyggnaderna innehåller sedan 1980-talet kontor. 

8. Värdshuset.
På en kulle intill Industrivägen ligger en mindre restaurangbyggnad 
som uppfördes 1943-1944. Det var ursprungligen en putsad byggnad 
som byggts om 1972, 1973 och 1977. Uttrycket är kraftigt förändrat då 
fasadmaterialet bytts till träpanel, fönstren har bytts och byggnaden har 
tilläggsisolerats. 

9. Kv. Banvakten. 
Intill Solnavägen och Industrivägen i söder ligger ett lamellhus i fem 
våningar. Byggnaden har med sina fönsterband ett horisontellt utryck.  
Byggnaden är placerad på den plats där Industrivägen tidigare anslöt mot 
Solnavägen. Det byggdes 1958-1959 och skiljer sig med sin placering 
och sitt utförande från stora delar av områdets övriga struktur och 
bebyggelse. 
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Att planera och bygga i kulturmiljöer 
– en metod
Analysmetoden för att planera och bygga i kulturmiljöer bygger på fyra 
steg som ska mynna i ett planförslag enligt en önskad helhet. Begreppen 
finns beskrivna under Teori. Metoden ger för det här examensarbetet ett 
bra ramverk för att kategorisera och kanalisera planeringsförutsättningar, 
forskningsöversikten och analysen av stadsdelens fysiska element ovan 
fram till ett önskat planförslag, en önskad helhet. Här följer analysen 
enligt Gillgrens metod.

1. Vilken är den nuvarande stadskaraktären?

Gillgren menar att en stads stadskaraktär består av Tillkomsthistorien, 
Kommunikationsstrukturen. Innehållet i staden och dess lokalisering samt 
Bebyggelsekaraktärer. Jag har beskrivit den nuvarande stadskaraktären 
med hjälp av den realistiska stadsanalysen ovan. Innehållet i stadsdelen 
samt områdets kommunikationsstruktur finns presenterade i kapitlet 
Planeringsförutsättningar. 

2. Definiera den eftersträvansvärda stadskaraktären 
– Vad vill vi ha?

Hagalunds arbetsplatsområde har ett väldigt attraktivt läge i Solna och i 
regionen. Läget väcker frågan om inte bostäder är motiverat att tillföra 
detta funktionsseparerade område. Jag prövar i det här examensarbetet 
att så sker och att området går från ett funktionsseparerat, delvis lågt 
exploaterat men ändå utbyggt område, till ett funktionsintegrerat område 
med högre exploatering. 

I den eftersträvansvärda stadskaraktären har området utvecklats utifrån 
områdets befintliga kvaliteter. Dess struktur och planmönster ligger i 
huvudsak till grund för utvecklingen. Järnvägens, Hagalundsparkens 
och begravningsplatsens barriärverkan har minskats till förmån för stråk 
genom området. Stadsdelen struktur har förenklats och dess entréer 
förtydligats. Detta underlättar orientering och möjligheterna för utåtriktad 
service. Viktiga byggnader och landskapselement har en framträdande 
roll i stadsdelens struktur. 
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Planområdet har knutits samman med intilliggande stadsdelar och är en 
integrerad del av staden som helhet. 

Planområdet har berikats med en större mångfald av offentliga rum och 
mötesplatser. Områdets grönytor har omhändertagits och gjorts mer 
tillgängliga. Områdets läge intill stora grönytor har nyttjats.  

Områdets kulturhistoriska värden finns kvar och dess historiska spår 
finns avläsbara i stadsmiljön. Nya planstrukturer och nya byggnader har 
getts en nutida utformning, gärna inspirerad av områdets historia. 

En stor del av de befintliga verksamheterna finns kvar. De bidrar i 
kombination med en utökad handel och ett relativt stort tillskott bostäder 
till en stadsdel med rikt stadsliv under en stor del av dygnet. 

3. Analysera kvalitéer och brister

I den eftersträvansvärda stadskaraktären är områdets befintliga struktur 
och bebyggelse stora kvaliteter att värna för att nå den eftersträvansvärda 
stadskaraktären. 

Områdets läge är en god kvalitet för målet att skapa en funktionsintegrerad 
stadsdel. Att tillföra bostäder här skulle helt enkelt vara attraktivt. Att 
det runtomkring planeras eller byggs mycket nytt innebär att Hagalunds 
arbetsplatsområde hamnar ännu mer centralt i staden och regionen och att 
underlaget och möjligheterna till service och folkströmmar blir större. 

Områdets kommunikationsstruktur består av ett rutnät av gator. Denna 
struktur förefaller robust och kan med enkla medel förenklas och 
förtydligas. Strukturen ger också goda förutsättningar att samla områdets 
rörelser och möjliggöra ett mer koncentrerat stadsliv. 

Området har närhet till grönska åt flera håll. Goda möjligheter finns att 
enkelt skapa en stadsdel som kommer präglas av lättillgängliga grönytor 
av hög kvalitet.
 
De brister området har är att det är dåligt integrerat med omgivande 
stadsdelar. Området är avskuret av järnväg, topografi, Solnavägen och den 
inhägnade begravningsplatsen. Stadsdelen ligger relativt dold och det har 
bara en entré för motortrafik. En entré som dessutom är något tillkrånglad 
mot Solnavägen. Mötet, markområdena och bebyggelsestrukturerna mot 
Hagalund, mot Solnavägen och mot begravningsplatsen är splittrade och 
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ej omhändertagna. Det är svårt att avläsa ansvarsområden vilket leder till 
en splittrad miljö i mötet mellan olika stadsdelar.

Trots att området till stora delar består av ett rutnät av gator är flera 
av dem återvändsgator. Det försvårar rörelser i området och försämrar 
orienterbarheten.

Trots närheten till Norra Begravningsplatsen och Hagaparken har området 
en avsaknad av grönska. Dessa grönområden är i dagsläget avskurna av 
fysiska hinder.

På grund av närheten till järnvägen, Solnavägen men också E4 några hundra 
meter österut är området bullerstört. Detta kan försvåra möjligheterna att 
tillföra bostäder i området.

4. Utforma åtgärder eller dellösningar för att uppnå 
önskad helhet

Åtgärder ska vidtas för att främja områdets kvaliteter och avhjälpa dess 
brister. 

Stadsdelens överordnande strukturella element ska hanteras på olika 
sätt. Lindhagens kulle är ett viktigt element inom begravningsplatsen 
som med rätt landskapsplanering kan förstärkas som element även inom 
planområdet. 

Järnvägen gör sig påmind både väster och öster om planområdet. I östra 
delen ligger den gamla banvallen med en gång- och cykelbana. Den ligger 
intill Banvaktsvägen men ger på grund av skillnader i plan och profil till 
denna ett splittrat intryck. Detta stadsrum ska förenklas och förtydligas. 
Väster om planområdet ligger järnvägsområdet som är i bruk. Det är 
en stark barriär mellan planområdet och Solna centrum. Järnvägens 
barriärverkan ska minskas. 

Bergsluttningen mot Hagalundsparken i norr är på grund av sin topografi 
en barriär mellan bebyggelsen och Hagalundsparken. Barriärverkan ska 
minskas i förslaget. 

Norra begravningsplatsen är ett strukturellt element och en stark barriär. 
Barriärverkan mellan planområdet och begravningsplatsen ska försvinna 
och områdena ska knytas samman. 
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Solnavägen och Solna kyrkväg är starka strukturella element i omgivningen. 
Planområdet ska annonseras bättre mot dessa vägar. 

Hagalunds arbetsplatsområde är i översiktsplanen utpekat som en 
sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö. Det skrivs att det är en 
miljö där helheten har bedömts som viktig. Planområdet är i stora drag 
utbyggd enligt de tidiga planerna och det har en relativt sammanhållen 
struktur om man bortser från den södra och den norra änden av området. 
Centralt i området (område 6 i den Realistiska stadsanalysen ovan) är också 
skalan och bebyggelsens uttryck sammanhållet. Här bör nytillkommande 
bebyggelse ungefärligt inordnas i skala och volymbehandling. I övriga 
delar är bebyggelsen brokigare (områdena 3, 4, 5, 8 och 9 i den Realistiska 
stadsanalysen ovan). Fasadmaterial, skala och stilideal varierar mycket 
mer här. Dessa särdrag ska beaktas och förstärkas i planförslaget. För att 
bevara områdets nuvarande helhetsintryck bör en så stor del av värdefulla, 
karaktärsgivande eller ursprungliga byggnader som möjligt bevaras. Ny 
bebyggelse kan tillföras på innovativa sätt inom befintlig struktur om den 
förstärker befintlig bebyggelse och möjliggör att en stor del av den kan 
bevaras. 

Ny bebyggelse ska ges en nutida utformning. I bästa fall kan arkitekten 
inspireras av den befintliga bebyggelsen men skapa modern arkitektur. 
Detta kan berika både befintlig som ny bebyggelse. Bebyggelsen 
ska placeras och volymbehandlas på ett medvetet sätt gentemot de 
bebyggelsetyper som identifierats i den realistiska stadsanalysen. 

Planstukturen ska utformas så att viktiga byggnader förstärks eller 
annonseras i stadsmiljön. Dessa har identifierats i den realistiska 
stadsanalysen ovan och är Norra kapellet, Hagalunds vattentorn, 
Björkbackaskolan, Bergmarkska villan och den funktionalistiska 
industribyggnaden på Instrumentet 1.  

Entrén från Solnavägen har förändrats genom tiderna. I de tidigaste 
planerna hade Industrivägen en rak anslutning mot Solnavägen och 
Banvaktsvägen hade en diagonal anslutning mot Industrivägen. I 
dagsläget är entrésituation otydlig och bebyggelsen (områdena 8 och 
9 i den realistiska stadsanalysen ovan) friliggande utan att anknyta till 
området i övrigt. Planförslaget ska förändra, förenkla och förtydliga 
entrén mot Solnavägen. Bebyggelse inarbetad i en sammanhållen struktur 
ska föreslås. 
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Trafikstrukturen är något splittrad i dagsläget. Industrivägen är områdets 
starkaste stråk. Men gatan har en otydlig koppling mot Solnavägen i söder 
och har en relativt svag förbindelse mot Hagalund i norr. Bebyggelsen 
centralt på Banvaktsvägen tillhör klassifikationstypen kam, i söder är 
bebyggelsen snarare grupperad som en linjär, i norr är kvarteret inte 
fullt utbyggt men skulle kunna beskrivas som en del i ett rutnät enligt 
strukturmodellerna i den realistiska stadsanalysen. Planförslaget ska 
förenkla och förtydliga områdets struktur. Områdets stråk ska förstärkas 
för att underlätta orientering och skapa förutsättningar för utåtriktad 
service. Den trafik, för samtliga trafikslag, som ska till eller förbi området 
samlas till ett tydligt stråk för att öka orienterbarheten och möjliggöra en 
livfull stadsdel under en stor del av dygnet. 

Historien ska beaktas. Ny bebyggelse och nya plangrepp får gärna 
inspireras av äldre bebyggelse och planer. Det numera rivna, gamla 
Hagalund, är representerat i området. De få rester som finns kvar finns 
norr om arbetsplatsområdet. Rivningarna av Hagalund väckte mycket 
känslor i Solna. Det är en historisk händelse som det fortfarande pratas 
mycket om. Det är en historisk händelse att ta lärdom från. Planförslaget 
ska därför utvecklas utifrån befintliga kvaliteter i området. 

En större mångfald av offentliga rum, mötesplatser, ska tillföras området. 
Dessa och områdets grönytor ska omhändertas och göras mer tillgängliga. 
Viktiga gröna element ska bindas samman till en helhet. 

Värdering av bebyggelsen
För att bevara områdets helhetsintryck och för att möjliggöra att en stor 
del av de befintliga verksamheterna kan finnas kvar är utgångspunkten 
att en så stor del av befintliga byggnader ska bevaras. Utifrån genomförd 
områdesinventering har jag gjort en bedömning av bebyggelsen. Dessa 
har delats in i tre kategorier: Ska bevaras, Bör om möjligt bevaras samt Kan 
ersättas. 

Ska bevaras.
Dessa byggnader är av stort kulturhistoriskt värde eller är mycket positiva 
för området som helhet. 

Bör om möjligt bevaras. 
Byggnader i gott skick som är positiva för området.



64

Kan ersättas. 
Här bedöms det finnas en frihet att ersätta befintlig bebyggelse med ny. 
Flera av dessa byggnader har kategoriserats hit på grund av att bebyggelsen 
förvanskats kraftigt genom åren. Den lägst exploaterade bebyggelsen 
har också kategoriserats hit på grund av att läget i regionen bedömts för 
attraktiv för det låga markutnyttjandet. 

I ett framtida arbete bör en djupare antikvarisk utredning göras. Vid 
detaljplaneändringar måste också avvägningar ske om vilka byggnader 
som ska skyddas eller bevaras och hur dessa planbestämmelser ska 
formuleras. 

Ska bevaras.

Bör om möjligt bevaras.

Kan ersättas.

Kv. Ugnen

Kv. Mjölner

Kv. Kassaskåpet

Kv. Banvakten

Kv. Åldermannen
Björkbackaskolan

Kv. Gelbgjutaren

Kv. Instrumentet

Kv. Volund

Kv. Heimdal

Hagalunds 
vattentorn
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Sammanfattning av planförslaget
Planförslaget bygger på områdets befintliga struktur och planmönster. En 
så stor del av områdets befintliga byggnader har bevarats. Områdets entré 
mot Solnavägen har omformats för att skapa en större tydlighet och en 
effektivare markanvändning (1, siffror inom parentes finns presenterade 
på illustrationsplanen på sidan 67). Ett nytt kvarter skapas mot Solnavägen 
(2) där det finns goda möjligheter att annonsera området med någon form 
av märkesbyggnad. Banvaktsvägen blir det genomgående stråket för alla 
trafikslag genom området (3). Motortrafik föreslås även kunna angöra 
norrifrån genom en förlängning av Banvaktsvägen till Hagalundsgatan och 
Hagavägen (4). Gång- och cykeltrafik föreslås även i fortsättningen ske 
på separat gång- och cykelbana men nu förläggs den intill Banvaktsvägen 
istället för på den gamla banvallen. Greppet innebär att Banvaktsvägen 
blir ett tydligt och samlat stadsrum för alla trafikslag. Det ökar tydligheten 
och ger ett mer effektivt utnyttjande av marken. Det öppnar möjligheten 
att omarbeta Banvaktsvägen. 

För att integrera området och göra det tillgängligt mot Solnas centrala 
delar västerut föreslås en ny gång- och cykelbro över järnvägsområdet (5). 
Bron binder samman Gelbgjutarevägen med Västra vägen och förbättrar 
då radikalt tillgängligheten till området. Stöd för detta finns bland annat i 
Space syntax-forskningen. Bron binder inte bara samman Solna centrum 
och bostadsbebyggelse inom kv Fältet, Rudviken och Rudan med 
Hagalunds arbetsplatsområde utan också med begravningsplatsen och 
dess stråk till Hagaparken i öster.  I korsningen mellan Gelbgjutarevägen 
och Banvaktsvägen vid Lindhagens kulle och entrén till begravningsplatsen 
föreslås ett nytt torg (6). 

I södra delen av området har det nya kvarteret intill Solnavägen formats för 
att skapa en tydlig entré till området, en effektiv och trevlig gatustruktur 
och för att forma ett väl avgränsat stadsrum mot begravningsplatsen och 
runt skolfastigheten, Björkbackaskolan.

I norra delen innehåller förslaget en relativt stor del ny bebyggelse. Inom 
kvarteren Volund och Instrumentet förelås att en stor del av den äldre, lågt 
exploaterade delen, rivs och ersätts av ny bebyggelse. Några väl bevarade 
och/eller karaktärsgivande byggnader bevaras. Norr om Repslagarevägen 
upp mot Hagalundsparken föreslås ny bebyggelse på tidigare obebyggd 
mark (7). Bebyggelsen ges en utformning som anspelar och inspirerats 
av gamla Hagalunds stadsmönster och bebyggelsetyper. Bebyggelsen kan 
sägas klättra upp på höjden. 

5. Planförslag
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Delområden. 
Banvaktsvägen 
Greppet att samla alla trafikslag i ett gaturum och ta bort banvallen innebär 
att Banvaktsvägen blir ett tydligt stadsrum och områdets starkaste stråk. 
Greppet att ta bort banvallen innebär att ett historiskt spår, ett strukturellt 
element, blir mindre tydligt, d v s järnvägens tidigare sträckning. Jag anser 
att fördelarna med greppet överväger nackdelarna. Det ökar tydligheten 
i stadsrummet och ger ett mer effektivt och intressant markutnyttjande 
än tidigare. Förslaget innebär att Lindhagens kulle förstärks som 
landskapselement i södra delen av området. I norra delen kompletteras 
befintlig bebyggelse med ny på den gamla banvallen. Detta sätt att arbeta 
i två sekvenser på sträckan innebär att gränsen mellan planområdet och 
begravningsplatsen blir tydlig och samtidigt intressant. I södra delen 
förstärks Lindhagens kulle till det dominerande inslaget. I norra delen 
skapar den nya bebyggelsen en spänning mellan områdena. Planmönstret 
har utformats som en förlängning av befintliga strukturer med släpp för 
utblickar och entréer in till begravningsplatsen. Genom att på utvalda 
platser annonsera begravningsplatsen ska den uppfattas spännande 
och inbjudande. Siktlinjer mot Norra kapellet har varit vägledande vid 
utformning av ny bebyggelse. Vid detaljerad utformning av byggnader, 
gårdar, gator och föreslaget torg vore det positivt om spår av den gamla 
järnvägen kunde inarbetas i utformningen. Järnvägen kan bli ett historiskt 
spår att inspireras av. 

Volymstudie. Fågelperspektiv från sydost.
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Banvaktsvägen har förstärkts som linjär genom området. Ny bebyggelse 
har grupperats med inspiration från befintlig bebyggelses planmönster. 
Centralt på Banvaktsvägen är bebyggelsen strukturerad som en kam. 

I dagsläget ligger gränsen mellan begravningsplatsen och fastigheterna inom 
arbetsplatsområdet i banvallens släntfot. Föreslagen bebyggelse innebär 
att denna gräns måste justeras. På några platser blir begravningsplatsen 
något större och på andra något mindre. Gränsdragningen kräver 
mer detaljerade studier och ett samarbete mellan kyrkan, staden och 
länsstyrelsen. 

Möjligheterna till promenader inom begravningsplatsen föreslås förbättras 
genom att områdena knyts samman och genom ett förstärkt system av 
gångvägar. Läget och utformningen av dessa gångvägar ska avvägas så att 
det lugn som råder inom begravningsplatsen bevaras. Snabbare transporter 
ska uppmuntras ske på gång- och cykelvägen på Banvaktsvägen. 

Banvaktsvägen föreslås alltså bli det genomgående stråket för både gång- 
och cykeltrafik samt fordonstrafik. Gatan får tydliga entréer både norrut 
och söderut. Detta innebär att en lång och överblickbar gata skapas vilket 
ökar orienterbarheten enligt Space syntax-teorin. Den lokala integrationen 
säger något om den globala, det vill säga något om staden som helhet. 
Banvaktsvägen kommer att bli viktigare både för hemmahörande i 
stadsdelen och för de som passerar. Det bör innebära att området blir 
bättre integrerat i staden eftersom olika människor kommer att mötas 
här. 

Södra delen
Entrén mot Solnavägen föreslås förändras. Anslutningen ändras så att 
Banvaktsvägen förlängs och ansluter till Solnavägen. Industrivägen 
ansluts till Banvaktsvägen med en ny tvärgata. Förändringen ger en tydlig 
entré som blir den huvudsakliga för alla trafikslag söderifrån. Gång- och 
cykeltrafikanter har även möjlighet att komma in i området till Industrivägen 
genom en förbättrad anslutning öster om Björkbackakolan. Att låta 
Banvaktsvägen ansluta mot Solnavägen ger en effektivare markanvändning 
och därmed möjlighet att skapa ett nytt kvarter. Stadsrummet mot öster, 
mot begravningsplatsen, blir tydligt format liksom rummet västerut, runt 
skolan. Björkbackaskolan med sina karakteristiska byggnader, identifierad 
som institution i den realistiska analysen, blir på ett bättre sätt inramad 
och annonserad i den nya planstrukturen. 

Intill Solnavägen finns förutsättningar att skapa en ny spännande 
byggnad, en märkesbyggnad, som kan fungera som ett kännetecken för 
området. Läget intill Solnavägen och järnvägens storskaliga landskapsrum 
ger möjligheter att vara fri i utformningen. En högre byggnad kan vara 
aktuell.  
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En ny byggrätt föreslås inom skolfastigheten. Byggrätten bildar tillsammans 
med övriga skolbyggnader och bebyggelsen inom kv Gelbgjutaren och kv 
Kassaskåpet ett sammanhållet och avgränsat stadsrum runt skolgården. 
Inom kvarteret Kassaskåpet föreslås en mindre del kompletterande 
bebyggelse.  I södra delen föreslås ny bebyggelse som speglar det helt nya 
kvarteret i söder. I norr föreslås bebyggelse mot Gelbgjutarevägen som 
förstärker kv Kassaskåpet som ett sammanhållet kvarter. Bebyggelsen 
stödjer också Gelbgjutarevägen som stråk mellan gång- och cykelbron 
i väster och det nya torget i öster. Inom kv Gelbgjutaren föreslås en 
kompletterande byggnad mot Åldermansvägen. 

Norra delen
I norra delen innehåller förslaget en relativt stor del ny bebyggelse. Inom 
kvarteren Volund och Instrumentet rivs en stor del av den låga trä och 
plåtbebyggelse som finns där idag. Några karaktärsgivande byggnader 
bevaras. Förutom helt nya byggnader finns här också möjlighet att till 
exempel bygga på äldre byggnader med fler våningar. Närmst järnvägen är 
detta positivt med avseende på de positiva bullerdämpande egenskaperna 
detta skulle ge. Kvarteren har utformats med inspiration från den 

Volymstudie. Fågelperspektiv från sydväst.
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tidigare bebyggelsens oregelbundna och varierade utryck. Fasadliven är 
ofta något förskjutna och bebyggelsens skala föreslås variera. Genom 
kvarteren Volund och Instrumentet föreslås en ny gata. Denna innebär 
att kvarteren får en bättre storlek och att rörelser i nord-sydlig riktning 
mellan den nya gång- och cykelbron och Hagalundsparken förbättras. 
I de historiska stadsplanerna fanns en liknande koppling, dock med en 
något annorlunda sträckning. Den nya gatans sträckning har avvägts för 
att annonsera vattentornet. Vid Repslagarevägen tar en trappa vid som 
leder upp fotgängare till Hagalundsparken och vattentornet. Gatans 
uppbrutna karaktär med flera riktningsförändringar innebär att den 
bör få relativt låga integrationsvärden enligt Space syntax-teorin. Detta 
talar för att området blir relativt lugnt och bör därför vara lämpligt för 
bostadsändamål. 

Av historia har också utformningen av bebyggelsen norr om 
Repslagarevägen, inspirerats. Det i dagsläget obebyggda området består 
i väster av en parkeringsplats och i öster av en relativt brant bergvägg. 
Området ansluter norrut mot Hagalundsparken och resterna av det gamla 
Hagalund genom Bergmarkska villan som ligger uppe på berget strax 
väster om parkeringsplatsen. Den föreslagna bebyggelsen ska utföras så 
att den tar upp de kvaliteter som den södervända bergssidan har. Här 
erbjuds fin utsikt och bra solförhållanden. Samtidigt ska bebyggelsen 
öka tillgängligheten till Hagalundsparken och skapa en bra gatumiljö 
på Repslagarevägen. Ett terrasshus underbyggt med garage föreslås i 
väster på den gamla parkeringsplatsen. I öster där en sådan lösning skulle 

Bostäder Garage, förråd, lagerLokaler eller bostäder

Repslagarevägen

Hagalundsparken

0            5           10                       20 m

Principsektion för ny bebyggelse intill Repslagarevägen och Hagalunds vattentorn. 



72

kräva omfattande sprängning föreslås en låg enkelsidig byggnad utmed 
gatan. Ovanpå denna och på berget föreslås ett litet lamellhus och ett 
mindre punkthus. Längst i öster, närmast Industrivägen, består befintlig 
terräng av en fin bergsluttning med stora träd och en trappa. Denna yta 
lämnas obebyggd. Det viktiga vid utformning av bebyggelsen i detta 
område är att skalan hålls ner mot Hagalundsparken och vattentornet. 
Mycket av utsikten från parken ska bevaras. Bebyggelsen bör brytas upp 
och ge ett varierat utryck både i skala och i uttryck, på ett modernt sätt 
anpassat till historisk bebyggelse i Hagalund, till Bergmarkska villan 
och till vattentornet. Mellan byggnaderna föreslås trappor som ökar 
tillgängligheten till Hagalundsparken. Trapporna blir också spännande 
element som anknyter till detaljer i det gamla Hagalund. 

Volymstudie. Fågelperspektiv från nordväst.
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Kvarteret Ugnen föreslås få en något förändrad form för att förbättra 
gårdens storlek och ljusförhållanden. Mot Banvaktsvägen föreslås ett 
tillskott av fyra nya byggnader som tillsammans med nya byggnaderna öster 
om Banvaktsvägen skapar ett sammanhållet gaturum. Mitt på kvarteret 
föreslås att en passage anordnas, även genom bevarad befintlig byggnad. 
Det skulle öka tillgängligheten till omkringliggande grönområden och 
innebära fler passagemöjligheter i detta ganska långa kvarter. Bebyggelsen 
placering och strukturering har inspirerats av den befintliga bebyggelsen 
i kvarteren Mjölner och Ugnen. Norr om kv Ugnen på parkeringsplatsen 
i kv Navet föreslås en ny byggnad som blir en viktig del i områdets entré 
norrifrån.

Volymstudie. Fågelperspektiv från nordost.



74

 

Innehåll
Bevarad bebyggelse
En så stor del av områdets välbyggda och karaktärsskapande byggnader 
har bevarats. Samtliga byggnader i kategorin ska bevaras har bevarats. 
Med två undantag har även samtliga byggnader i kategorin bör om möjligt 
bevaras bevarats. Undantaget är två byggnader på fastigheten Instrumentet 
2. Byggnaderna har beskrivits inneha ursprungligt utseende i Solna stads 
genomgång 1940-talets bebyggelse, ingen djupare beskrivning eller skydd 
i detaljplan finns. De är enkla industribyggnader, en industrilokal och en 
lagerbyggnad i puts. Anledningarna till att de föreslås ersättas är flera. De 
ligger skymda och sammanbyggda med grannfastigheterna både väster- 
och österut.  Västerut är de sammanbyggda med den funktionalistiska 
byggnaden på Instrumentet 1 som klassificerats som Institution enligt den 
realistiska stadsanalysen. För att förstärka denna byggnad bör den friläggas. 
Bebyggelsen på Instrumentet 2 omöjliggör också en ny koppling mellan 
gång- och cykelbron och Hagalundsparken vilken är viktig för funktionen 
i planområdet som helhet. 

Idéperspektiv/kollage 
för ny bebyggelse vid 
Repslagarevägen. 
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Funktioner
Ambitionen är att en så stor del av de befintliga verksamheterna ska 
kunna finnas kvar även vid en utveckling av området. Syftet med arbetet 
är ju bland annat att skapa en funktionsintegrerad stadsdel. Många 
verksamheter är möjliga att kombinera med bostäder. 

I det här arbetet på den här skalan är det omöjligt att i detalj beskriva 
vilken typ av verksamhet olika byggnader ska innehålla. Nedan ges en 
inriktning på vad bebyggelsen i huvudsak skulle kunna innehålla för 
att nå målet att skapa en blandad stadsdel med ett fungerande stadsliv. 
Fastighetsägarna bör få en stor frihet att använda byggnaderna till olika 
ändamål och kommande detaljplaner bör därför ge möjligheter till flera 
olika användningssätt. En relativt stor andel bostäder bör dock tillföras 
för att komplettera de många arbetsplatserna i området. 

Bostäder, i huvudsak.

Verksamheter/kontor, i huvudsak.

Bostäder och/eller verksamheter och kontor

Offentliga lokaler och/eller kontor

Offentliga lokaler och/eller handel
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På grund av störningar föreslås bebyggelsen närmast järnvägen 
och Solnavägen främst innehålla olika verksamheter eller kontor. 
I övrigt föreslås att en stor andel av byggnaderna tillåts användas för 
bostadsändamål. I norr och i öster bedöms de nya byggnaderna inneha 
många boendekvaliteter. 

Centralt i området, inom de befintliga byggnaderna, mellan Banvaktsvägen 
och Industrivägen har jag inte tagit ställning till byggnadernas användning. 
De bör kunna användas till olika verksamheter, kontor eller bostäder.  

En större andel handel än i dagsläget vore positivt för området. På flera 
platser i området borde det också finnas utrymme för det. Vid planering av 
nya bostadsbyggnader bör krav ställas på att lokaler ska kunna inrymmas 
i byggnadens bottenplan. Sådana bestämmelser ger möjligheter att i 
framtiden inrymma lokaler i bottenvåningar om behovet uppstår.  

På skolfastigheten, Björkbackaskolan, föreslås offentligt innehåll och/ 
eller kontor. I dagsläget används fastigheten till kontorsändamål. Vid en 
utbyggnad av planområdet bör behovet av åtminstone en förskola uppstå. 
Fastigheten lämpar sig för det ändamålet.

Invid torget på Banvaktsvägen föreslås en mindre byggnad som avgränsar 
torget söderut.  Byggnaden föreslås innehålla någon form av offentlig 
verksamhet eller möjligtvis mindre handelslokaler. Bottenvåningarna i de 
övriga byggnaderna runt torget ska innehålla handel eller någon annan 
form av utåtriktad verksamhet. 

Ateljéerna i Hagalunds gamla vattentorn är en tillgång för stadsdelen. 
Eventuellt skulle denna verksamhet kunna kompletteras med till exempel 
ett litet kafé eller restaurang. Bergmarkska villan bör liksom tidigare 
innehålla en bostad. 

Grönstruktur
Själva arbetsplatsområdet består till stora delar av hårdgjorda ytor med 
avsaknad av sammanhållen grönstruktur. Den vegetation som växer 
intill begravningsplatsen i sydost föreslås förstärkas och bli del i en 
ny trädplantering längs Banvaktsvägen. Landskapsplaneringen utmed 
Lindhagens kulle ska dels förstärka kullen som element i området och 
dels följa den gång- och cykelbana som går utmed Banvaktsvägen. Även 
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Industrivägen, Gelbgjutarevägen, Fabriksvägen och Repslagarevägen 
föreslås trädplanteras. Runt skolan samt utmed järnvägen föreslås också 
förstärkt plantering. 

Planförslaget är på många sätt utformat för att förstärka områdets 
koppling till intilliggande grönområden. Föreslagen gång- och cykelbro, 
trappor mot Hagalundsparken, och Gelbgjutarevägens förlängning till 
begravningsplatsen är alla förslag som binder samman grönytorna. 

Parkerna föreslås rustas upp. Hagalundsparken norr om planområdet 
liksom parkområdet väster om järnvägen, som gång- och cykelbron 
ansluter mot, föreslås göras mer attraktiva och tillgängliga. Det handlar 
om att skapa möjligheter för människor att använda parkytorna. Det är 
viktigt att de få parkområden som finns centralt håller hög kvalitet. Detta 
blir ännu viktigare ju tätare staden byggs. 

Det offentliga rummet
I allmänhet föreslås att gatorna utformas med trädplanteringar och 
kantstensparkering. Det skapar väl definierade gaturum där hastigheten 
hålls låg. Trottoar för gångtrafik finns intill husfasaderna. Utmed 
Banvaktsvägen föreslås en separat cykelbana intill körbanorna. 

Planförslaget innebär att nya mötesplatser skapas. Det tydligaste är torget 
vid korsningen Gelbgjutarevägen och Banvaktsvägen.  Torget fungerar som 
en mötesplats i området men också som en entré till begravningsplatsen. 
Platsen avgränsas av en del ny bebyggelse samt industribyggnaden inom 
Mjölner 2. Denna ger torget en industriprägel genom sin för området 
karaktäristiska arkitektur. Bottenvåningarna i byggnaderna runt torget ska 
innehålla handel eller annan utåtriktad verksamhet. 

Vid det nya brofästet inom planområdet föreslås att anslutningen formas 
till en liten stadspark. Brofästet kan inarbetas i parkens utformning och 
på så sätt bli en tillgång för området. Parken skulle kunna utformas som 
en lek- och rekreationspark. 

Generellt bör gaturummen ges en sådan utformning att de uppmuntrar 
till vistelse och inte bara till förflyttning. Den föreslagna planstrukturen 
innehåller flera små fickor eller avsatser där fasadliven varierats mot gatan. 
Dessa platser och breddade trottoarer i övrigt kan fungera som trevliga 
små platsbildningar att vistas en stund på eller som uteserveringar för 
intilliggande restauranger. 

Inspirationsbild för utformning av 
stadspark vid föreslaget nytt brofäste. 
Vasaparken, Grontmij  
landskapsarkitekter. 
Foto: Mauro Rongione.
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Trafikstruktur
Motortrafik
Området förändras från att endast ha en in- och utfart i söder och 
därmed fungera som en återvändsgränd till att även få en in- och utfart 
norrut mot Hagalundsgatan. Banvaktsvägen blir en genomgående gata 
ansluten både till Hagalundsgatan och Solnavägen. Industrivägen kommer 
fortfarande vara ett viktigt stråk. Den ansluter mot Banvaktsvägen i söder 
med en ny tvärgata vid Björkbackaskolan. Industrivägen ansluter sedan 
mot Banvaktsvägen vid ytterligare tre punkter utmed sträckan. I övrigt 
föreslås att områdets befintliga struktur och gatunät bevaras och förstärks. 
Vägnätet görs något mer finmaskigt i norr. Åtgärderna innebär att flera 
gator som tidigare varit återvändsgator knyts samman till en sammanhållen 
rutnätstruktur. Denna struktur ger högre integrationsvärden enligt 
Space syntax-teorin jämfört med trädstrukturerna som de tidigare 
återvändsgatorna gav upphov till. Åtgärderna ökar tillgängligheten och 
orienterbarheten i stadsmiljön och innebär att fler affärslägen skapas 
utmed områdets huvudstråk. 

Perspektiv vid det nya torget i korsningen mellan Gelbgjutarevägen och Banvaktsvägen. Perspektivet är taget från öster. 
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Gång- och cykeltrafik
Banvaktsvägen föreslås även i fortsättningen vara det huvudsakliga gång- 
och cykelstråket genom området. Utformningen föreslås dock förändras. 
Gång- och cykelbanan som tidigare gick på den gamla banvallen föreslås 
flyttas intill Banvaktsvägen. Förändringen innebär att Banvaktsvägen blir 
ett tydligt och samlat stadsrum för samtliga trafikslag. 

Det är viktigt att gång- och cykelstråket utformas så att framkomligheten 
för cyklister säkras. Några stora försämringar för dessa trafikantgrupper 
får inte bli följden av förändringen.  Banvaktsvägen är den sträckning där 
den effektiva gång- och cykeltrafiken föreslås ske. För lugna promenader 
i rekreationssyfte föreslås ett upprustat och utbyggt system av gångvägar 
inom begravningsplatsen. 

Föreslagen trafikstruktur

Motortrafik

Gång- och cykeltafik

Kollektivtrafik

Repslagarevägen
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Kollektivtrafik
Området är trots sitt läge relativt avskiljt från kollektivtrafiken. Nya och 
förstärkta kopplingar för fotgängare och cyklister innebär förbättrad 
tillgänglighet till kollektivtrafiken. Den nya bron centralt i området väntas 
avsevärt förbättra tillgängligheten till Solna centrum och därmed till 
tunnelbana, tvärbana och ett flertal busslinjer. En förbättrad parkmiljö 
med förstärkta gångstråk genom Hagalundsparken och vidare genom 
Hagalund skulle vara positivt för tillgängligheten till Solna station och 
därmed till pendeltåget och ett flertal busslinjer. 

Huvudgatorna i området föreslås utföras med sådan standard att busstrafik 
och spårvägstrafik i blandtrafik möjliggörs. Initialt skulle det vara positivt 
med en busslinje genom området. Denna skulle till exempel kunna 
trafikera Solna station/Arenastaden via planområdet mot Karolinska 
sjukhuset och Odenplan. En spårväg utmed Solnavägen har diskuterats 
och utreds av SL. Banvaktsvägen ska utformas så att en eventuell framtida 
dragning av spårväg via området inte omöjliggörs. 

Parkering
I huvudsak föreslås kantstensparkering utmed gatorna i området. I 
dagsläget finns en hel del parkering direkt in mot husfasaderna. Delar 
av dessa föreslås försvinna och ersättas med kantstensparkering och 
trottoarer intill fasaderna. Där parkering intill fasad fungerar bra och där 
det inte påverkar gatumiljön eller stadslivet negativt bör sådana lösningar 
även i fortsättningen kunna accepteras. 

Utmed järnvägen på Åldermansvägen föreslås parkering på hela sträckan. 
Under terrasshusen i norr bedöms ett stort garage kunna byggas liksom 
det generellt bedöms finnas goda möjligheter att anlägga garage under 
föreslagen ny bebyggelse. 

Sammantaget finns goda möjligheter att lösa områdets parkeringsbehov. 
Samverkan behöver ske för att hitta optimala lösningar. Vidare utredningar 
får visa vilket parkeringsbehov som finns i detalj och vilka krav som ska 
ställas vid nyproduktion. 
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Utvärdering
Planförslaget
I det här kapitlet utvärderas huruvida frågeställningen besvarats och om 
målen i syftet uppnåtts. Den övergripande frågeställningen för arbetet löd: 
Hur kan man komplettera ett äldre arbetsplatsområde med ny bebyggelse 
och införa nya funktioner i form av bostäder och handel utan att förlora 
den befintliga karaktär som är positiv och önskvärd? Frågeställningen i sin 
helhet finns i inledningskapitlet. Jag har besvarat frågeställningen genom 
att utforma ett planförslag för Hagalunds arbetsplatsområde. Detta har 
grundat sig i planeringsförutsättningar, metodstudier, forskningsöversikter, 
analyser och en skiss-/designprocess.

Syftet med examensarbetet är att utarbeta ett planförslag för Hagalunds 
arbetsplatsområde och därigenom diskutera hur omvandling av äldre 
industriområden kan ske. Planförslaget ska bidra till att skapa en till 
övriga staden integrerad stadsdel. Dess kopplingar till intilliggande 
stadsdelar och grönområden ska förbättras. Stadsdelen ska gå från att 
vara funktionsseparerad till funktionsintegrerad. Områdets historiska 
och karaktärsgivande kvaliteter ska ligga till grund för utformningen av 
planen.

Planförslaget utgår från områdets befintliga struktur och karaktär. Befintliga 
riktningar, strukturer och byggnader som identifierats som positiva att 
bevara i en framtida stadsutveckling har inarbetats i planförslaget. Självklart 
innebär förslaget, trots denna inriktning, en konflikt mellan ny bebyggelse 
och befintlig. Ett flertal byggnader föreslås rivas för att ge plats åt nya. Den 
avvägningen är inte lätt att göra. Rivning medför att vissa verksamheter 
behöver flytta och att delar av områdets nuvarande karaktär försvinner. 
Jag föreslår därför att en så stor del som möjligt av områdets befintliga, 
välbyggda och karaktärsskapande byggnader bevaras.  I huvudsak är 
de byggnader som föreslås ersättas antingen kraftigt förvanskade eller 
med tanke på det centrala läget lågt exploaterade. Jag föreslår även att 
två byggnader med ursprungligt utseende rivs. Till detta finns det flera 
anledningar. Dels omöjliggör de en ny gata i norra delen av området. Det 
är en gata som jag bedömer, med stöd av Space syntax-forskningen, som 
viktig för funktionen i området som helhet. Dels är också byggnaderna 
sammanbyggda med en intressant byggnad, klassificerad som institution 
enligt den realistiska stadsanalysen. Jag anser att denna byggnad bör 
förstärkas genom att friställas. I kommande planeringsprocesser måste en 

6. Diskussion
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djupare antikvarisk utredning göras. Som följd av denna bör avvägningar 
för skyddsbestämmelser i detaljplan göras.

Vid nybyggnation i befintliga miljöer ställs planerare och arkitekter också 
inför avvägningar gällande skala och gestaltning. Hur ny bebyggelse ska 
förhålla sig till sin omgivning är en ständigt återkommande diskussion. 
Utmed Banvaktsvägen och Industrivägen är skalan i dagsläget relativt 
sammanhållen och jag föreslår därför att ny bebyggelse i stort sett 
anpassas till denna. Det innebär sju-åtta våningar i norr och fyra-fem 
våningar i söder. Vid områdets södra entré, vid Solnavägens storskaliga 
landskapsrum finns möjlighet att skapa en karaktärsstark byggnad, en 
högre byggnad kan vara aktuell.  I nordvästra delen av området, där 
förslaget innebär en stor andel ny bebyggelse, är skalan i dagsläget väldigt 
brokig. Jag föreslår att man tar fasta på denna variation vid hantering av 
skala och volymer. Bebyggelsen varierar därför här mellan två och sju 
våningar.

Hur ny bebyggelse ska gestaltas är alltid en aktuell diskussion vid planering 
i kulturhistoriskt intressanta miljöer. Bör ny bebyggelse anpassas till eller 
kontrastera mot befintlig bebyggelse? Jag tycker att kontraster berikar. 
Genom att anpassa ny bebyggelse för mycket framträder inte den äldre 
bebyggelsen på samma sätt som om man kontrasterar den. Att skapa 
kopior tenderar att släta ut den äldre bebyggelsen detaljer och formspråk. 
I detta har jag funnit stöd i Olofsson och Gillgren. Jag tror att det är 
viktigt att den nutida stadsplaneringen och arkitekturen får ta plats i den 
befintliga miljön. Genom att skapa nya, bra och innovativa byggnader 
och stadsrum som kontrasterar men samverkar med äldre bebyggelse 
tydliggör vi de historiska lagren och framhäver stadens kulturhistoria. I 
bästa fall kan lokala byggnader och miljöer inspirera nutida arkitektur.

Området är i dagsläget svagt integrerad med den övriga staden. Områdets 
entréer är otydliga och dess kopplingar till intilliggande stadsdelar och 
grönområden är svaga. Det gör att området är barriärverkande, anonymt 
och svårorienterat. Vid utformning av planförslaget har därför stor vikt 
lagts vid att försöka förbättra dess kopplingar till intilliggande områden. 
Jag föreslår att entrésituationen mot Solnavägen söderut förändras och 
att en ny entré öppnas även norrut. Detta för att försöka förenkla och 
förtydliga områdets struktur. Ett genomgående stråk skapas genom att 
Banvaktsvägen blir den viktigaste gatan i området. Även Industrivägen 
har förstärkts genom att förändras från att vara en återvändsgata till att 
i samtliga tvärgator ansluta till områdets övriga gator. För att förbättra 
områdets koppling mot Solna centrum och tunnelbanan föreslås en 
ny gång- och cykelbro över järnvägsområdet. Förutom att den väntas 
förbättra områdets koppling till centrum innebär bron att hela Solnas 
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centrala delar på ett nytt och gent sätt ökar tillgängligheten till Norra 
begravningsplatsen och till Hagaparken. De förslag till investeringar i 
områdets infrastruktur jag ger innebär naturligtvis kostnader. De innebär 
också att en del fastigheter behöver förändras och att vissa byggnader 
behöver rivas. Jag anser att vinsterna med förslaget väl motiverar detta. De 
möjliggör en ökad exploatering och det är åtgärder som knyter samman 
planområdet med den övriga staden. Med stöd av Space syntax-teori kan 
åtgärderna väntas öka områdets orienterbarhet och integrationsvärden. 

I förslaget föreslår jag att området ska bli funktionsintegrerat genom att 
tillföra bostäder. Jag har identifierat ett antal kvarter där bostäder skulle 
vara lämpligt och där det finns förutsättningar för goda boendekvaliteter. 
Jag har inte i detalj beskrivit vilken verksamhet olika byggnader ska 
innehålla utan endast en inriktning på vad bebyggelsen skulle kunna 
innehålla för att möjliggöra en blandad stadsdel med ett fungerande 
stadsliv. Fastighetsägarna bör få en stor frihet att använda byggnaderna 
till olika ändamål. Ambitionen har varit att en så stor del av befintliga 
verksamheter som möjligt ska kunna finnas kvar. Intill järnvägen föreslås 
verksamheter med en högre täthet än idag. Denna strategi bör kunna skapa 
utrymme för bostäder längre in i området. Funktionsintegrering innebär 
störningar. Det har visat sig att dessa inte bäst hanteras med trubbiga 
generella skyddsavstånd mellan olika verksamheter. En levande stad måste 
ge utrymme för flera olika funktioner och därmed möten, den måste ha 
tolerans mot störningar och den måste kunna samordna olika intressen 
som trängs med varandra inom samma område. Att det finns industrier 
i området är alltså i grunden något positivt, det skapar en blandning av 
verksamheter som förordas i planförslaget. Men förhållandet innebär 
också att en risk- och konfliktsituation finns. Det innebär till exempel att 
miljöfrågor som till exempel markföroreningar, transporter, buller och 
luftföroreningar är aktuella faktorer som måste detaljstuderas. 

En annan aspekt på bevarandet av befintliga verksamheter och byggnader 
rör genomförandet av planförslaget som behandlas nedan. 

Plangenomförande
Vid omvandlingar av äldre industriområden har dessa områden ofta 
beskrivits som objekt aktuella för sanering. Detta innebär ofta att all 
tidigare verksamhet och en stor del av dess bebyggelse lämnar plats åt 
en helt ny stadsdel. Storskaliga och snabba saneringsprojekt innebär att 
mångfalden i området försvinner. Att sedan öka mångfalden igen tar 
lång tid. Mitt förslag till utveckling av Hagalunds arbetsplatsområde är 
därför inte att föreslå en sanering utan istället en utveckling med grund i 
områdets befintliga bebyggelse och verksamheter. 
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Men det är en stor utmaning att öka attraktiviteten i området i ett tidigt 
skede parallellt med att den fysiska miljön omvandlas. Ett exempel på 
att det kan vara svårt att genomföra stadsförnyelseprojekt i den här 
typen av områden är Gustaf  Dalénsområdet i Göteborg. Området har 
hamnat i ett låst tillstånd där verksamhetsutövare och näringsidkare lever 
med osäkra förutsättningar för sina verksamheter. I väntan på större 
förändringar förfaller området successivt. Det har visat sig att de högt 
uppsatta visionerna för området från planerare och politiker har blivit 
mer hämmande än förlösande för utvecklingen. 

Den forskningsöversikt inom området jag gjort visar att en successiv 
utveckling av området är att föredra för att bevara mångfald i bebyggelse 
och verksamheter. I detta är planområdets småskaliga ägarstruktur 
en fördel att värna. Områdets fastighetsstruktur försvårar stora 
snabba omvandlingsprocesser men innebär också att den successiva 
stadsutvecklingen kan vara svår att få igång. Det kan vara svårt att få 
fastighetsägare att våga satsa och utveckla sina fastigheter med en sådan 
strategi. För att få till stånd en utveckling krävs ett sammanflätat synsätt av 
planering och genomförande med djup dialog, samarbete och innovativ 
styrning. Mitt förslag till hantering av detta dilemma är att ett forum där 
staden, fastighetsägarna och verksamhetsutövarna hanterar planeringen 
och genomförandet bör skapas. Initialt kan man i forumet arbeta 
med skisser. Ett första underlag, en skiss, till utvecklingen av området 
skulle kunna vara ett mer övergripande arbete såsom till exempel detta 
examensarbete. 

En fördel i det aktuella planförslaget borde vara att tidigare obebyggda 
ytor omformats för att skapa platser som lämpar sig för helt ny bebyggelse. 
Att det finns flera projekt där befintliga byggnader eller verksamheter inte 
störs eller berörs vid utvecklingen borde innebära att möjligheterna för 
att få igång den önskade successiva stadsutvecklingen är goda. Det kan 
även ge förutsättningar att bevara en stor del av den äldre bebyggelsen. 

Det krävs ett fördjupat samarbete mellan olika aktörer för att nå framgång 
vid genomförandet. En viktig del i stadens ansvar blir därmed att kombinera 
utvecklingsplaneringen med planeringen för allmänhetens behov. Om 
den skattefinansierade planeringen helt ersätts av marknadsfinansierad 
planering finns en allvarlig risk att stadsplaneringen endast tjänar 
marknaden. Sociala aspekter måste ha en hög prioritering för att projektet 
ska undvika planering som helt sker efter marknadens behov. 
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Slutsats
Att bygga bostäder centralt i Stockholmsregionen är en stor utmaning 
för kommunerna i Stockholms län. I Solna råder högt tryck på bostäder 
och den regionala utvecklingsplanen, RUFS, pekar också ut kommunen 
som del i den centrala regionkärnan. Jag har i det här examensarbetet 
gjort ett förslag till hur Hagalunds arbetsplatsområde skulle kunna 
utvecklas från ett funktionsseparerat arbetsplatsområde till en tätare och 
funktionsblandad stadsdel. Hur området faktiskt utvecklas är en fråga för 
områdets fastighetsägare och brukare samt kommunens politiker. 

I examensarbetet har jag försökt att ta ett helhetsgrepp men samtidigt utgå 
från områdets befintliga kvaliteter. Förenklingar och mindre förändringar 
i områdets struktur har gett fina möjligheter att komplettera området 
med ny bebyggelse. En stor del av områdets bebyggelse har bevarats och 
har tillsammans med områdets huvudstruktur legat till grund för det nya 
planförslaget. Examensarbetet kan stå för en utveckling grundad i områdets 
historia och dess befintliga kvaliteter i diskussionerna om hur området 
kan utvecklas i framtiden. Arbetssättet i examensarbetet har visat mig 
fördelarna med att skapa sig en tydlig bild av den historiska utvecklingen.  
Det underlättade mitt arbete och inspirerade mig till utformningen av 
planen. När man skapat sig en bild av historien finns möjligheten att 
förhålla sig till den på ett medvetet sätt, oavsett hur. Planförslaget står inte 
för något statiskt. Jag anser att området har befintliga kvaliteter men nya 
byggnader kan i allra högsta grad innebära en förädling och förbättring av 
området. I Hagalunds arbetsplatsområde finns befintliga kvaliteter som 
med ett komplement av nutida stadsplanering och arkitektur kan bli en 
spännande stadsdel full av liv.  

Hur området knyts samman med övriga Solna är en intressant diskussion. 
Jag har bland annat föreslagit förbättrade och förtydligade entréer och en 
ny gång- och cykelbro. Jag tror att med dessa åtgärder kan området gå 
från att vara ett relativt dolt och anonymt område i Solna till en integrerad 
och uppskattad stadsdel med unik karaktär. 
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Bilaga 1: Områdesinventering - Bebyggelse 
Genomförd under juni och juli 2010. 
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Byggnad 1:
Hagalunds vattentorn. 
Byggår: 1911-1912
Arkitekt: Ivar Tengbom

Innan vattentornet byggdes hämtade Hagalundsborna sitt vatten 
i brunnar inne i samhället. När SJ 1908 började spränga för en 
järnvägstunnel under Hagalund sjönk grundvattnet så mycket att 
brunnarna sinade. Detta var förstås väldigt problematiskt och man 
satte snabbt igång att projektera och bygga vattentornet. Det rita-
des av arkitekt Ivar Tengbom som tidigare ritat bland annat Stock-
holms konserthus. Tornet är i nationalromantisk stil med fasader 
av mörkbrunt tegel. Från början fanns i tornet också en bostad för 
maskinisten och under en tid höll municipalnämnden sina möten i 
tornet. Idag behövs inte tornet för vattenförsörjningen och är där-
för ur bruk. Det används idag som konstnärsateljéer. (Arkitektur i 
Solna 1994. s. 171).

Bostadshuset och det tillhörande uthuset byggdes troligen på 
1890-talet. Det är ett av de första husen i Hagalund. Mellan 1907 
och 1927 ägde familjen Scheldrup fastigheten som sedan sålde 
den till Hjalmar Bergmark. Typografen Hjalmar Bergmark var en 
av Hagalunds och Solnas ledande socialdemokratiska politiker på 
sin tid, och han bodde här fram till sin död 1963. Hustrun sålde då 
huset till Solna kommun, som nu hyr ut det till bostad. 

Bostadshuset är en trävilla med en stor tvåvånings glasveranda, 
röd liggande fasspontpanel och vitmålade foder med dekorativ 
mönstersågning över fönstren och på vindskivorna. Uthuset är en 
enkel rödfärgad trälänga med vita knutar. Byggnaderna ligger i en 
brant stupande, men prydlig trädgård med buskar och rabatter och 
strålande utsikt och omges av ett spjälstaket med en vacker grind. 
Pga sprängningar för ytterligare en Hagalundstunnel flyttades hu-
set av SJ 1986 från sitt ursprungliga läge till den intilliggande f d 
Folkets Hustomten. (Kulturmiljöer i Solna). 

Byggnad 2:
Bergmarkska villan
Kvarteret Heimdal.
Byggår: Troligen 1890-tal

Byggnad 3:
Ugnen 7
Byggår: 1987
Arkitekt: Westrin & Szejnman
arkitektkontor AB

Byggnad i 4 till 7 våningar. Fasadmaterial är rött tegel.  

Användning: Kontor.



Byggnad 4:
Ugnen 3
Byggår: 1945
Arkitekt: Gröwall &  
Zetterberg

Byggt 1945. Kraftigt förändrad framförallt genom ny fasadbekläd-
nad i mörk färg. Ursprungligen intressant funktionalism med stora 
fönsterytor. 

Användning: Bil- och plåtverkstad och städmaterialbolag.  

Byggnad 5:
Ugnen 4
Byggår: 1971-1972

Sex våningar i rött tegel. 

Användning: Kontor, leverans- och postföretag.  

Byggnad 6:
Ugnen 5
Byggår: 1981
Arkitekt: Brunnberggruppen
arkitekter AB

Fem våningar och en indragen vindsvåning. Fasadmaterial är te-
gel.  

Användning: Kontor, leverans- och postföretag.  



Byggnad 7:
Ugnen 6
Byggår: 1935
Arkitekt: Ernst Grönwall 
(ursprungligen 1935)

1941 byggdes anläggningen om. Framförallt minskades då glasy-
torna. Även 1945 till 1946 om- och tillbyggdes huset. Väggarna är 
kraftigt tilläggsisolerade med fasadmaterial i korrigerad, brunröd, 
plåt.  

Ursprungligen var det ett funktionalistiskt hus med stora förskjut-
na glaspartier i bottenvåningen. Byggnaden är kraftigt förändrad 
genom tilläggsisolering, plåtinklädnad och igensatta fönster. 

Användning: Livsmedelshantering. 

Byggnad 8:
Volund 1
Byggår: 1997
Arkitekt: Anders Nyström / 
Lennart Jonasson

Två våningar med fasader i putsade lättbetongelement. 

Användning: Kontor och mekanisk verkstad.  

Byggnad 9:
Volund 2
Byggår: 1999
Arkitekt: Huskonst 
arkitektkontor

Tre våningar. Fasadmaterial är rött tegel med inslag av fält av ljus 
puts. 

Användning: Kontor och mekanisk verkstad.  



Byggnad 10:
Volund 4
Byggår: 1942-43

En vånings lagerlokal. Väggar i slät puts. Takmaterial är korrig-
erad plåt. 

Användning: Glasmästeri. 

Byggnad 11:
Volund 5
Byggår: 1999

Två våningar. Fasad och tak i plåt. 

Användning: Kontor och glasmästeri.

Byggnad 12:
Volund 6
Byggår: ca 1938

1938 uppförde firma Albert Thun som var en specialaffär för put-
strasor byggnaden. 

1938 byggdes två garage till. 1940 byggdes en magasin- och la-
gerbyggnad. 

Huvudbyggnaden är exteriört i mycket ursprungligt skick. 

Användning: Grafik och tryckeri.  



Byggnad 13:
Volund 7
Byggår: 1938

1938 byggt för konfektyrfabrik. Då med fasader i tegel. Byggdes 
1975 om till industrilokal för bokbinderi. 

Förändrad genom ny fasadbeklädnad. Fasader är tilläggsisolerade 
och klädda i korrigerad plåt.  

Användning: Tryckeri, reklam, bokbinderi. 

Byggnad 14:
Volund 14
Byggår: 1944

Två våningar. Fasadmaterial är grön korrugerad  plåt. 

Användning: Kontor- och verkstadsbyggnad. 

Byggnad 15:
Volund 15
Byggår: 1938

En våning. Fasadmaterial är stående träpanel. 

Användning: Smidesverkstad.



Byggnad 16:
Volund 11
Byggår: 1937-38

Byggdes ursprungligen till Nya kartongaktiebolaget. Det består 
av en fabriksbyggnad med vaktmästarebostad.

Ursprunglig till volym och fönstersättning men plåtinklädnaden 
påverkar uttrycket. 

Användning: Listfabrik.

Byggnad 17:
Volund 16
Byggår: 1937

Byggnaderna är om- och tillbyggda i flera omgångar: 1943, 1948 
och 1983. Det är oklart hur mycket som finns bevarat sedan 1937 
av byggnadernas ursprungliga konstruktioner under de nuvarande 
plåtfasaderna. Troligtvis mycket lite. 

Användning: Tryckeri, reklam, bokbinderi. 

Byggnad 18:
Volund 8
Byggår: 1937

Ursprungligen byggd för skyltfabrikation. Byggnaden var då ut-
förd i tegel. 

Fasaden har i dagsläget plåtfasad. Volymen samt dörr- och fön-
stersättningen är ursprunglig. 

Användning: Tryckeri, reklam, bokbinderi. 



Byggnad 19:
Norra Krematoriet / 
Norra Kapellet
Byggår: 1909
Arkitekt: Gustaf Lindgren

Norra krematoriet på Norra begravningsplatsen är Sveriges första 
krematorie. 1887 byggdes ett provisoriskt krematorie som 1909 
ersattes av det nuvarande. Byggnaden ritades av hovintendent 
Gustaf Lindgren i barockinspirerad stil. Krematorieverksamheten 
pågick här till 1989. (Arkitektur i Solna). Byggnaden kallas idag 
Norra Kapellet. 

Byggnad 20:
Instrumentet 1
Byggår: 1937
Arkitekt: Ture Wennerholm

Byggt 1937 som fabriks- och kontorsbyggnad  för Kirurgiska in-
strument Fabriks AB. 

Arkitekt är Ture Wennerholm som bland annat ritat LM Ericssons 
byggnader vid Telefonplan i Stockholm. 

Funktionalistisk byggnad med väggar i slät puts och stora fönster-
partier. I relativt ursprungligt skick. 

Användning: reklam och tryckeri. 

Byggnad 21:
Instrumentet 2
Byggår: ca 1943

Huvudbyggnad från 1943 är en slätputsad byggnad i tre våningar. 
Exteriören är ursprunglig. Lagerbyggnaden mot Fabriksvägen 
från 1947 är ett envåningshus som förutom lager även innehöll ett 
litet kontor. 

Användning: Grafik och tryckeri.  



Byggnad 22:
Instrumentet 3
Byggår: 1964

Två våningar, lätt industri. Väggar i gult tegel och plåt. Plåttak. 
Ombyggd 1977, 1981, 1982 och 1988. Efter en brand återuppbyg-
gdes de skadade delarna 2002. 

Användning: Ytbehandling 

Byggnad 23:
Instrumentet 5
Byggår: ca 1943

Industribyggnad i fogstruket fasadtegel. Teglet är ljust liksom 
mörkrött och flammigt. Tak av asfaltpapp. 

För tiden karaktäristisk industriarkitektur, med materialkänsla och 
enkel volym.

Användning: Kontor.

Byggnad 24:
Mjölner 4
Byggår: 1989-1990

Byggnad för kontor och lätt industri. Anpassat genom fasadma-
terial och volym till omkringliggande äldre industribebyggelse. 
Fasaderna är utförda i rött tegel. Detaljer, till exempel fönsterom-
fattningar och takfönster har getts omsorgsfull utformning. För att 
åstadkomma funktionell flexibilitet har byggnaden två likvärdiga 
entréer. (Arkitektur i Solna). 

Användning: Kontor.   



Byggnad 25:
Mjölner 3
Byggår: 1962

Tre våningar. Fasadmaterial är rött fasadtegel. 

Användning: Färgbutik, kontor. 

Byggnad 26:
Mjölner 2
Byggår: 1948, gårdshuset 
tillbyggt 1957-58

Byggnad i i två våningar med rött flammigt fasadtegel. Relativt 
ursprunglig. Påbyggnaden påverkar dock proportionerna något. 

Användning: Fiskebutik, tryckeri, kontor. 

Byggnad 27:
Gelbgjutaren 13
Byggår: 1947

1 ½ -stens tegel och enkupigt taktegel. Trappor utförda i marmor-
mosaik. Teglet är brunrött flmmigt tegel. Sockel är gråmålad slät. 

Mycket ursprunglig exteriör. För tiden karaktäristisk industriarki-
tektur, med materialkänsla och enkel massiv volym.

Användning: Bageri och brödbutik. 



Byggnad 28:
Gelbgjutaren 4
Byggår: 1946-47

Aktiebolaget Th Hermanssons Metallfabrik. Gulrött flammigt te-
gel. Blinderingar i gulvit puts. Takmaterial är tegel. 

Nya mörka metallfönster ger byggnaden ett tyngre uttryck. 

Användning: Kontor och byggfirma. 

Byggnad 29:
Gelbgjutaren 3
Byggår: 1945-1946

Byggnadsår 1945-46

Fabriks- och kontorsbyggnad för maximalt 80 medarbetare. Hy-
resgäst var från början LM Ericssons Försäljnings AB. 24 butiks 
och lagerlokaler. 9 verkstads- och fabrikslokaler. 

Struken tegelfasad och tegeltak. Ursprungligt metallräcke. 

Användning: Kontor, butik för elverktyg.

Byggnad 30:
Gelbgjutaren 14
Byggår: 1944-1945

Från början fabriks- och verkstadsbyggnad för en elektromeka-
nisk verkstad. 

3 vånigars byggnad i ½-stens fasadtegel. Utöver detta är vinden 
inredd.  

Användning: Kontor och restaurang.    



Byggnad 31:
Gelbgjutaren 17
Byggår: 1952

5 våningar och vind. Byggnadens väggar är rsprungliga i rött tegel 
med tegelpilastrar. Även fönster mot industrivägen är ursprungli-
ga fönster medans de är bytta mot Åldermansvägen. 

Användning: Kontor och färghandel. 

Byggnad 32:
Kassaskåpet 9
Byggår: 1945

Industri- och kontorsbyggnad med väggar i slät puts. Fönster 
är troligen annorlunda utformade från början men i övrigt i ur-
sprungligt utförande. 

Användning: Kontor och småindustri.  

Byggnad 33:
Kassaskåpet 10
Byggår: 1985
Casa arkitektkontor AB

Tre våningar med fasader i tegel. Sadeltak med inredd vind. 

Användning: Lager, verkstad och kontor. 



Byggnad 34:
Kassaskåpet 16
Byggår: Södra delen 1939-
1940. Norra delen 1950

Tegelbyggnad i tre våningar. Södra delen byggades 1929-1940 
och norra delen 1950. Skarven är synlig mellan byggnaderna. 

Fasaderna är fogstrukna tegelfasader och taken är belagda med 
takpapp. 4 våningar kontors-, fabriks- och lagerlokaler. 

Användning: Kontor, småindustri och lager.  

Byggnad 35:
Kassaskåpet 15
Byggår: 1943

Tre våningar tegelbyggnader med sadeltak. 

Användning: Kontor, städcentral, klättercenter, dansskola. 

Byggnad 36:
Kassaskåpet 4
Byggår: 1954-1955

Rött murtegel. Mönstermurat vertikalt i anslutning till entrén. En-
kupigt rött taktegel. Ursprungligt utseende. 

Användning: Kontor, lager och småindustri (plåtslageri).     



Byggnad 37:
Kassaskåpet 2
Byggår: 1937

Fasader i korrugerad plåt. Ombyggd 1948 och 1968. Fasadmate-
rial ändrades 1978. 

Användning: Bilservice. 

Byggnad 38:
Kassaskåpet 1
Byggår: 1943-1944.

Byggt 1943-1944. Renoverat och tillbyggt 1972 och 1973. 1977 
tilläggsisolerades byggnaden. Ursprungligen putsad byggnad. 
Kraftigt förändrad genom tilläggsisolering och träpanel som fasa-
dmaterial. 

Användning: Restaurang. 

Byggnad 39:
Åldermannen 1
Byggår: Gamla skolbyg-
gnaden (överst) 1874, nya 
skolbyggnaden (nederst) 
1902. 

Gamla Centralskolan benämns sedan 1972 Björkbackaskolan. På 
fastigheten står två skolbyggnader. Den äldre skolbyggnaden blev 
färdig 1874. Den byggdes efter det att Solna stad tvingats riva det 
kombinerade skol- och fattighuset som stod i konflikt med Nya 
Kyrkogårdens utvidgning. 

1902 tillkom den andra skolbyggnaden inom fastigheten och den 
kallades för Nya Centralskolan. (Arkitektur i Solna) I dagsläget 
används inte husen till skolverksamhet utan till kontor. 

De båda skolbyggnaderna har enligt Kulturmiljöer i Solna stort 
kulturhistoriskt värde, både för att de är exteriört mycket välbeva-
rade och karaktäristiska för sin tid, och för att de som skolor rym-
mer viktiga barndomsminnen för ett stort antal människor. Den 
äldre skolbyggnaden måste betraktas som omistlig.



Byggnad 40:
Banvakten 1
Byggår: 1958-1959

Ett fristående kontorshus i 5 våningar. från början i fogstruket rött 
fasadtegel. 

Användning: Kontor och handel. 


