
SPECIELL +  GENERELL
Om värdegrunder i stadsbyggande t illämpat på Tullinge

examensarbete Ebba Krist ina Ohlén
programmet för Fysisk Planering

Blekinge Tekniska Högskola 2003
handledare: prof. Anders Törnqvist



FÖRORD
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SAMMANFATTNING

Examensarbetet består av en praktiskt och en teoretisk del. Den teoretiska
delen är en jämförande studie mellan två essäer; Rem Koolhaas ”Den
generella staden” samt Kenneth Framptons ”Mot en kristisk regionalism-
sex punkter för ett motståndets arkitektur”. Dessa ställs mot varandra då
de står för två diametralt olika synsätt på stadsbyggande och planering.
Frampton betonar identiteten och platsens betydelse medan Koolhaas,
som är mer pragmatisk i sin teoribildning, menar att stadsbyggnad idag
inte främst handlar om bevarande utan om att i första om att gestalta
framtiden och bejaka en samhällsutveckling.

Den praktiska delen innehåller två projekt för delar av centrala Tullinge.
Botkyrka kommun planerar en större utbyggnad av bostäder vid Riksten,
på Tullinges gamla flygfält. En förutsättning för detta projekt är att väg
226, Huddingevägen, som idag går genom Tullinge, dras om för att löpa
runt Tullinge och förbi Riksten. Detta skulle innebära att
genomfartstrafiken försvinner i centrala Tullinge vilket i sin tur öppnar
för en omgestaltning av centrala Tullinge. Risken finns dock att handeln i
centrala Tullinge undermineras av detta vilket påkallar en studie av hur
bebyggelsestrukturen skulle kunna omgestaltas. Här passar Frampton
respektive Koolhaas teoribildningar väl in. I projektet ”Olle2010” som
baseras på Framptons teorier kring kritisk regionalism presenteras en ny
gestaltning av Tullinge centrum. De centrala delarna av orten och dess
offentliga rum gestaltas med inspiration från det gamla Tullinge både när
det gäller arkitektur och torggestaltning. I projektet ”Crosscountry” blir
vägomdragningen istället en anledning att agera på ett annat sätt.
Projektet redovisar en strategisk utvecklingsplan för bebyggelsen som bla
innehåller ett annat fysiskt läge för handeln än idag.

Den avslutande diskussionen utreder på vilket sätt man som arkitekt eller
planerare kan ha praktisk nytta av att studera Frampton och Koolhaas.
Frampton stödjer en plan- och arkitekturverksamhet i en mindre skala
som skulle kunna klassas som arkitektur eller estetik eftersom hans
teoribildning inte ger stöd eller grund till analyser och resonemang kring
urbana strukturer på makronivå. Koolhaas teoribildning är mer generell
och pragmatisk vilket leder till bättre stöd framförallt på makronivå,
eftersom den tar hänsyn till, och uttryckligen vill främja,
samhällsutvecklingen av ekonomisk, teknisk och kulturell art. Båda
Frampton och Koolhaas är därför av central betydelse för
stadsbyggnadsdebatten eftersom stadsbyggande rör sig i många olika
skalor från gatstenar till satellitbilder.
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1. INLEDNING

1.1 Problemformulering

Hur kan och ska de centrala delarna av Tullinge utvecklas
rumsligt i framtiden? Ortens huvudled väg 226 Huddingevägen
kommer troligen att dras om kring orten istället för genom. Detta
möjliggör nya och bättre tomter för bostadsbebyggelse men
medför också att handeln i Tullinge centrum kan undermineras.
Orten är en ”typisk” förort med i huvudsak bostäder och ett ringa
antal arbetsplatser. Bebyggelsen har växt successivt sedan början
av 1900-talet då de två lantbruken som utgjorde Tullinge började
transformeras till bostadsförort. Examensarbetet handlar om att ta
fram två nya stadsplaner för centrala Tullinge utifrån två olika
arkitekturteoretiska perspektiv. En grundläggande fråga inom
arkitekturteorin handlar om vilken betydelse historia och kontext
har och hur man behandlar frågan om förnyelse eller bevarande.
För att reda ut dessa begrepp ska jag göra en mindre jämförande
studie mellan Kenneth Framptons ”kritiska regionalism” och Rem
Koolhaas ”generella stad”. Den teoretiska studien fungerar som
avstamp till det praktiska planarbetet.

1.2 Syfte

Dessa två essäer står för diametralt olika synsätt på stadsbyggande
och ska utgöra basen i två olika koncept/ planer som jag ska
utveckla för området. Syftet är att utreda och väcka debatt om
infallsvinklar och värdegrunder i  svenskt stadsbyggande. Arbetet
ämnar fördjupa diskussionen om de olika teorierna snarare än att
välja sida för den ena eller andra.
Syftet är att se hur det praktiskt går att tillämpa dessa två teorier.

1.3 Metod och upplägg

Arbetet utförs på tekniska förvaltning på Botkyrka kommun där arkiv
och sakkunskap om ortens historia och planeringssituation finns. Den
inledande teoridelen är en jämförande uppsats där ” den generella
staden” /Koolhaas synsätt ställs mot ” den kritiska
regionalismens” /Framptons synsätt på stadsbyggande idag.
Uppsatsen innehåller först en redogörelse för de två teoribildningarna
och därefter följer en diskussion om vardera teori samt en jämförelse
av deras synsätt. Därefter ritas/utvecklas två konkreta stadsplaner; en
med utgångspunkt från Koolhaas resonemang och en plan med
utgångspunkt från Framptons resonemang. Slutprodukten ska
redovisa två visionära planer om hur Tullinge kan utvecklas med
utgångspunkt från två diametralt olika synsätt på stadsbyggande.

1.4 Koolhaas, Frampton och Tullinge. Om valet av ort,
teori och uppgif t

Jag har valt orten dels för att jag är uppvuxen här och för att det
inledande arbetet med historia och analys är enkel för mig, dels för
att jag intresserar mig för förorternas utveckling. Kring pendeltågs-
och tunnelbanestationer finns det ofta mark som vid första ögonkastet
ser värdelös ut men som naturligtvis kan användas till
bostadsbyggande.

Man kan ha en mängd olika infallsvinklar på hur den byggda
strukturen ska organiseras beroende på om man talar med en
ekonom, filosof, antikvarie eller arkitekt. Även inom arkitektkåren
finns det olika synsätt, trender och teoribildningar. I denna diskussion
är frågan hur man värderar det befintliga central; ska man bygga i
den lokala traditionen så som man alltid byggt, bryta helt för att
skapa något nytt eller finns det en gyllene medelväg?
Arkitekturteorin svänger med tiden, ibland är tradition och bevarande
dominerande och ibland är förnyelse central. Ofta ses dessa två
strömningar som svar på varandra i enlighet med Hegels tes-antites-
syntes1. Man kan också se dessa strömningar  som parallella rörelser.
Som exempel på detta kan man nämna att trädgårdsstadsrörelsen
delvis är samtida med de ryska konstruktivisterna. I detta
sammanhang ser jag Koolhaas och Frampton som vår tids
representanter för förnyelse- respektive bevarandefrågorna. Det finns
naturligtvis en mängd arkitekturteoretiker som hade varit relevanta
för denna diskussion. Tex står de italienska futuristerna eller
japanska metabolisterna för framtid och förnyelse medan teoretiker
som Krier eller Christian Norberg-Schultz betonar historiens och
platsens betydelse för arkitektur- och stadsbyggnadspraktiken. I detta
sammanhang är dock Frampton och Koolhaas vår tids mest tydliga
motpoler. De har varit verksamma en längre tid samt skrivit mycket
om sin praktik, teori och syn på stadsbyggande. Deras teorier har fått
stort genomslag bland arkitekter både i Sverige och utomlands. Det
föll sig därför naturligt att välja Frmapton och Koolhaas i denna
studie.

Eftersom identitet, utveckling, bevarande och förnyelse alltid är
centrala begrepp inom arkitekturteorin finner jag en genomsnittlig
Stockholmsförort som Tullinge vara ett lämpligt övningsobjekt.
Orten är gammal men har utåt sett en högst anonym identitet. Orten
härstammar från 1300-talet och har under 1900-talet utvecklats till en
bostadsförort till Stockholm. Detta gör att man kan se orten på två
sätt. Dels som en ung, historielös förort eftersom stora delar av
bebyggelsen är från efterkrigstiden. Men man kan också tolka
Tullinge som en gammal ort med lång historia. Orten har på så sätt
en dubbel identitet.
                                                          
1 Hegel,  Georg Wilhelm Friedrich  1770- 1831, tysk filosof, född i
Stuttgart. Hegels första stora arbete  är Phänomenologie des Geistes
('Andens fenomenologi', 1807). Hegel väver här samman sin teori om
kunskapens natur med en skildring av mänsklighetens utveckling.

2. TEORI. OM ”SPECIFIKT” OCH ”GENERELLT” I
STADSBYGGANDE

2.1 Krit isk regionalism. Om identitet, karaktär och
utveckling

Essän ” Mot en kritisk regionalism; sex punkter för en motståndets
arkitektur”  av Kenneth Frampton publicerades i ” the Anti-
aesthetics2”  1983. Kenneth Frampton är född 1930, utbildad vid
Architectural Association i London och har arbetat som arkitekt,
arkitekturhistoriker och kritiker. I mitten av 60-talet kom han till
USA för att undervisa, först vid Princeton University, New Jersey,
och sedan som professor vid Columbia University, New York. Från
1972 till 1982 var han knuten till Institute for Architecture and Urban
Studies (IAUS), New York, som vid sidan av utställnings- och
undervisningsverksamhet också gav ut den inflytelserika tidskriften
Oppositions. Framptons bok ” Modern architecture- a critical history”
(första upplagan 1980) är en mycket betydelsefull bok inom
ämnesområdet arkitekturens teori och historia. I början av 1980-talet
formulerade Frampton sina idéer om en lokalt förankrad modern
arkitektur, som han kallar "kritisk regionalism".

Den kritiska regionalismen, ett begrepp myntat av Alexander Tzonis3

och Liane Lefaivre4 men sedan utvecklat av Frampton, är en term för
att klassificera arkitekturpraktik. Teorin har sitt ursprung i 60-och 70-
talets samhällskritik och är inspirerad av framförallt Martin
Heidegger5, Hannah Arendt6 och Paul Riceour7. Frampton menar att
ett avantgarde inom arkitekturen i den gamla bemärkelsen har spelat
ut sin roll. Den teknologiska utvecklingen har under efterkrigstiden
prioriterats före en kulturell utveckling. Frampton anser att tekniska
                                                          
2 7KH�$QWL�$HVWKHWLFV�(VVD\V�RQ�3RVWPRGHUQ�Culture Port Townsend
Washington Bay Press 1983
3 Alexander Tzonis, utbildad vid Yale University och Harvard University.
Professor på TU Delft där han leder forskningsgruppen DKS (Design
Knowledge Systems), en tvärvetenskaplig grupp som forskar på arkitektur
som upplevelse. Har haft gästprofessurer på MIT, Columbia University,
University of Montreal, Strasbourg, Singapore, Technische Universität i
Wien, the Technion Israel samt College de France.
4 Liane Lefaivre, utbildad vid McGill University, Montreal,
doktorsavhandling vid Universiteit te Utrecht. Medarbetare vid DKS, TU
Delft. Har också undervisat vid Columbia University, MIT, Princeton
University, the National Gallery in Washington, DC, The University of
California at Berkeley, Politecnico Milano, the University of La Sapienza in
Rome, the Technion in Haifa and Betzalel Academy in Jerusalem.
5 Martin Heidegger 1889-1976, tysk filosof, studerade på universitetet i
Freiburg, senare professor på samma universitet
6 Hannah Arendt 1906-75, tysk-amerikansk filosof, emigrerade 1933 till
Frankrike, fortsatte 1941 till USA och var 1963-67 professor i Chicago,
1967-75 i New York
7 Paul Ricoeur 1913, fransk filosof, professor i Strasbourg 1948-56, i Paris
1956-78 (Sorbonne 1956-64, Nanterre 1964-78) och i Chicago 1965-92.
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framsteg inte är ett mål sig utan målet bör vara en arkitektur som
motstår kulturell likriktning, en motståndets arkitektur som främjar
demokrati och kulturell mångfald.

2.1.1 Kultur och civilisation
Frampton anser att arkitekturens praktik idag ter sig allt mer kluven
mellan antingen en ” high tech” - inriktning, vars praktik enbart
bestäms av tekniska och ekonomiska krav eller upprättandet av en
slags ” kompensatorisk fasad”  som är pastischer på äldre arkitektur.
Frampton menar att städerna fram till 1960 till största del var
artonhundratalsstad men att de har sedan dess överlagrats av
modernismens främsta symboler; skyskrapan och motorvägen.
Tekniska och ekonomiska krav går före estetik och kultur. Där nyttan
etablerar sig som mening, eller där teknik ses som mål och inte
medel, uppstår meningslöshet, menar Frampton.

2.1.2 Om avantgardet
Avantgardet inom arkitekturen har under de senaste 150 åren antagit
olika skepnader. Ibland har den spelat en progressiv roll så som på
Bauhaus på 20-och 30-talet medan den ibland tex arts and crafts-
rörelsen fungerat som motpol till modernisering som. Avantgardet,
definierat som dem som driver utveckling och modernisering framåt,
har enligt Frampton, spelat ut sin roll. Mänskligheten har idag teknik
och ekonomi att utplåna sig själv och reklam och media är
världsomfattande företeelser. Eftersom vi nu nått en så pass hög
teknologisk nivå finns det inte längre något skäl till att sträva efter
teknisk modernisering utan arkitekter måste snarare arbeta för ett
motstånd mot den likriktning och de patentlösningar tekniska
framsteg ger.

2.1.3 Kritisk regionalism och världskultur
Enligt Frampton bör arkitekter inta en arrièregarde8-position, där man
kan ta till vara tekniska landvinningar i en arkitektur som har sin
utgångspunkt i ett lokalt/regionalt formspråk. Frampton hävdar att
´GHW� HQGD� VlWWHW� Sn� YLONHW� DUNLWHNWXUHQ� DY� LGDJ� NDQ� ELEHKnOOD� VLQ
VWlOOQLQJ�VRP�NULWLVN�YHUNVDPKHW�lU�JHQRP�DWW� LQWD�HQ�DUULqUHJDUGH�
SRVLWLRQ�� GHW� YLOO� VlJD� HQ� KnOOQLQJ� VRP� GLVWDQVHUDU� VLJ� OLND� P\FNHW
IUnQ�XSSO\VQLQJHQV�IUDPVWHJVP\W�VRP�IUnQ�HQ�UHDNWLRQlU��RUHDOLVWLVN
LPSXOV� DWW� nWHUYlQGD� WLOO� GH� DUNLWHNWRQLVND� IRUPHUQD� IUnQ� HWW
I|ULQGXVWULHOOW� I|UIOXWHW� �´�Ett kritiskt arrieregarde måste hålla sig på
avstånd från både den avancerade teknologins optimering och
tendensen att förenkla arkitekturen till nostalgisk historicism eller
ytlig dekoration. Enligt Frampton är det endast från en arrièregarde-
position som det finns möjlighet att stå för en motståndskraftig,
identitetsskapande kultur, samtidigt som man på ett kontrollerat sätt
drar nytta av den universella tekniken.

                                                          
8 Arrieregarde; militär term; styrka som skyddar retirerande huvudstyrka
mot anfall bakifrån, jmf avantgarde
9 Frampton “Mot en kritisk regionalism- sex punkter för motståndets
arkitektur”  i Arkitekturteorier 1999 sid 125

Frampton refererar till Alexander Tzonis och Liane Lefaivre som
myntade termen kritisk regionalism 1981. De skriver att
regionalismen, som arkitektoniskt begrepp, periodvis har varit en
gällande teori i nästan alla västvärldens länder de senaste 150 åren.
Lefaivre och Tzonis skriver att ´VRP�HQ�JHQHUHOO�GHILQLWLRQ�NDQ�PDQ
SnVWn� DWW� GHQ� VlWWHU� LQGLYLGXHOOD� RFK� ORNDOD� DUNLWHNWRQLVND� VlUGUDJ
IUDPI|U�PHU�XQLYHUVHOOD�RFK�DEVWUDNWD � ��´  En arkitekturpraktik som
baseras på kritisk regionalism hämtar inspiration från tex platsens
topografi eller det lokala dagsljuset och arbetar med ett formspråk
som indirekt är hämtat från platsens specifika särdrag. Frampton
understryker flera gånger att den kritiska regionalismen är
självkritisk och inte står för en degradering av arkitekturen i form av
pastischer eller kopiering av historiska fasader. Den kritiska
regionalismen kan dock inte enbart bygga på former ur en lokal
byggnadstradition utan måste också utveckla egna idéer, i samklang
med tidens idéströmningar. Frampton ger tex Jörn Utzon och Alvar
Aalto som exempel på arkitekter som arbetar med platsens identitet.

2.1.4 Platsformens motståndskraft
Frampton menar att med undantag för de städer som byggdes innan
sekelskiftet, ges det idag små möjligheter att vidmakthålla
definierade urbana rum. Frampton påstår att stadsplanering har
degraderats till ett teoretiskt ämne som inte längre har med
stadsgestaltning att göra. Han ger Rotterdams översiktsplan som
exempel, vilken efter kriget var en plan som reglerade stadens
bebyggda struktur som helhet och som uppdaterades kontinuerligt.
Sedan 1975 är den ersatt av en abstrakt infrastrukturplan för hela
regionen.

Som grund i sin kritik mot det moderna stadsbyggandet tar Frampton
stöd av den tyska filosofen Martin Heidegger som påpekar att det
tyska ordet för byggande (bauen) etymologiskt är nära besläktat med
orden vara, odla och bo. Heidegger hävdar därför att ” vara”  och
” boende”  endast kan äga rum inom en tydligt avgränsad domän.
Detta resonemang gäller även demokratin; en demokrati kan endast
fortleva i ett samhälle där människor interagerar med varandra och
engagerar sig i samhällets utveckling. Avsaknad av offentliga rum
står, enligt Frampton, i relation till bristfällig demokrati och lågt
valdeltagande11. Det är inte bara stadens torg som
demonstrationsplats som är viktig. Alla vardagens ytor där människor
rör sig måste förbli offentliga samt gestaltade så att de underbygger
och inte underminerar demokratin. Om vi bara åker i vår privata bil
mellan ett inhägnat hus, privat sportklubb och privat skola har vi till
slut ingenting gemensamt med de människor vi delar statskick och
samhälle med och därmed faller demokratin. Denna förutsätter just
ett definierat rum som människor kan identifiera sig med och som

                                                          
10 Frampton “Mot en kritisk regionalism- sex punkter för motståndets
arkitektur”  i Arkitekturteorier 1999 sid 125
11 Frampton; ” Land settlement, architecture and the eclipse of the public
realm”  i ” The pragmatist imagination- thinking about things in the making”
2000 s. 106

man anser vara sitt hem. Frampton menar att det här finns en
begränsning. Hårddraget kan man hävda att om alla städer ser
likadana ut, om städer eller den bebyggda strukturen växer ihop till
en ändlös stad finns det inte längre någon anledning för människan
att identifiera sig med platsen, man blir identitetslös. Frampton
skriver att man kanske kan vara tveksam till att basera en
arkitekturpraktik på ett abstrakt filosofiskt resonemang om ” varat”
men ´YL� PnVWH� lQGn�� QlU� YL� NRQIURQWHUDV� PHG� GHQ� XWVSULGGD
SODWVO|VKHWHQ�L�YnU�PRGHUQD�PLOM|�lQGn�PHG�+HLGHJJHU�KlYGD�DWW�HQ
DEVROXW�I|UXWVlWWQLQJ�I|U�DWW�LGDJ�VNDSD�HWW�PRWVWnQGHWV�DUNLWHNWXU�lU
HWW�YlO�DYJUlQVDW�UXP �� �´� Den kritiska regionalismen söker bevara en
kulturell historia och därför är det avgörande att definiera
” platsformen” , dvs platsens karaktär som är definierad av både natur
och kultur.

2.1.5 Kultur mot natur: topografi, kontext, klimat, ljus och tektonisk
form
Den kritiska regionalismen innebär ett mer dialektiskt förhållande till
plats och topografi än vad modernismen står för. Där modernismen
förordar en tabula rasa- projektering menar den kritiska
regionalismen att arkitekturen alltid måste ta hänsyn till topografi,
klimat och ljus. ´*HQRP�DWW�ILQQD�RFK�DSSOLFHUD�ODJHU�DY�EHW\GHOVHU�L
SODWVHQ�NDQ�PDQ�ILQQD�HWW�XWWU\FN�I|U�GHVV�LGLRV\QNUDWLVND�QDWXU�XWDQ
DWW� KHPIDOOD� nW� VHQWLPHQWDOLWHW� �� ´� Frampton menar att tex
fönstersättning och fönsterdetaljer har en inneboende förmåga att ta
upp lokal karaktär eftersom det är en av  de känsligaste delarna av
byggnaden. Vidare gör han ett angrepp mot luftkonditionering
eftersom det upphäver behovet av att gestalta byggnaderna efter lokal
tradition. Med modern ljus- och klimatkontroll går anknytningen till
platsen förlorad. Frampton betonar dock även här att den samtida
arkitekturen måste stå på egen grund; att arkitekturen ska vara en
presentation och inte representation, att arkitektur handlar om
tektonik och inte scenografi.

2.1.6 Det visuella mot det taktila
Frampton pekar på arkitekturens mångfacetterade sätt att påverka det
mänskliga sinnet. Vi VHU inte bara arkitektur utan upplever det med
alla sinnen; arkitektur är lika mycket en akustisk och taktil
upplevelse som en visuell. Framptons betonar det faktum att ´GHQ
NULWLVND� UHJLRQDOLVPHQ� YLOO� NRPSOHWWHUD� YnUD� QRUPDWLYD� YLVXHOOD
XSSOHYHOVHU� JHQRP� DWW� nWHUYlQGD� WLOO� GHQ� PlQVNOLJD� SHUFHSWLRQHQV
WDNWLOD�VIlU��'HW�WDNWLOD�RFK�GHW�WHNWRQLVND�KDU�L�I|UHQLQJ�I|UPnJDQ�DWW
|YHUVNULGD� GHQ� UHQD� WHNQRORJLQ�� Sn� OLNQDQGH� VlWW� VRP� SODWVIRUPHQ
KDU�P|MOLJKHW� DWW�PRWVWn� GHQ� JOREDOD�PRGHUQLVHULQJHQV� RI|UVRQOLJD
JUHSS � ��´
                                                          
12 Frampton “Mot en kritisk regionalism- sex punkter för motståndets
arkitektur”  i Arkitekturteorier 1999 sid 131
13 Frampton: Mot en kritisk regionalism- sex punkter för ett motståndets
arkitektur i Arkitekturteorier 1999 sid 134
14 Frampton: Mot en kritisk regionalism- sex punkter för ett motståndets
arkitektur i Arkitekturteorier 1999 sid 138
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2.2 Den generella staden. Masskonsumtion, likriktning
och globalisering-  farligt eller befriande?

” Den generella staden”  (originaltitel ” the generic15 city) publicerades
i boken S,M,L,XL 1995. Författaren Rem Koolhaas är född 1944 i
Holland. Han grundade sitt kontor OMA (Office for Metropolitan
Architecture) 1975 och har kontor i New York, Berlin och London.
Koolhaas och OMA har främst uppmärksammats för sina idéprojekt,
bl.a. boken Delirious New York som publicerades 1978. Koolhaas
och OMA:s mest uppmärksammade förverkligade verk är bla
Dansteatern i Haag, Nederländerna (1980-87) samt kongresshallen i
Euralille, Lille, Frankrike (1991-95). Koolhaas bejakande av det
moderna samhällets storskaliga strukturer som flygplatser,
shoppingcentra m.m. presenteras bla i S, M, L, XL.

Koolhaas essä om den generella staden är ett angrepp på
postmodernismens intresse för historia och kontext. Koolhaas ser
pragmatiskt på stadsbyggnadsproblemen; ” ,GDJ� VNHU� QlVWDQ� DOOW� L
NRQWH[WXHOOD� WHUPHU�� YLONHW� EHW\GHU� DWW� GHW� Q\D� VND� VH� XW� VRP� GHW
JDPOD��0HQ�GHW� lU�P\FNHW� YLNWLJDUH� DWW� XQGHUV|ND� YDG� VRP� EHK|YV
RFK�PnVWH�I|UlQGUDV�L�HQ�VWDG��RFK�VHGDQ�VH�KXU�GHW�NDQ�DUWLNXOHUDV�L
Q\D�E\JJQDGHU�´ � �

” Den generella staden”  är en ironiskt argumenterande och retorisk
essä om ett stadsbyggande som är långtifrån statiskt då det betjänar
ett dynamiskt samhälle som står för globalisering och ekonomisk
tillväxt. Jag anser inte att essän kan läsas ordagrant, vissa stycken är
direkt satir över framförallt det postmoderna stadsbyggandet. I det
stora hela illustrerar dock Koolhaas en värld som på många platser
idag är realitet.

2.2.1 Identitet kontra frihet?
Koolhaas ser ett samhälle och en verklighet som ständigt är i rörelse.
Företag, organisationer och människors värderingar förändras i allt
snabbare takt och därför skall även stadsbyggandet vara flexibelt och
dynamiskt. Identitet och historia ser Koolhaas som underordnade i
stadsbyggandet, eftersom dessa begränsar utrymmet för nyskapande
och utveckling; ´-X�VWDUNDUH�LGHQWLWHWHQ�lU��GHVWR�PHU�VSlUUDU�GHQ�LQ�
GHVWR�PHU�PRWVWnU�GHQ�H[SDQVLRQ��WRONQLQJ��I|UQ\HOVH��PRWVlWWQLQJDU�
,GHQWLWHW� FHQWUDOLVHUDU�� GHQ� LQVLVWHUDU� Sn� HQ� HVVHQV�� Sn� HQ
SXQNW� � �´Motsatsen till identitet; globalisering och likriktning ses
därför som en befriande process. Motsatsparen statiskt-dynamiskt
samt koncentriskt-rand/ändlöst är centrala i Koolhaas resonemang.
Han skriver:

                                                          
15 generic; of a whole class, or group, or genus
16 DN´s kultursidor 16/4-2002, intervju med Rem Koolhaas av Petter
Olofsson
17 Koolhaas: Den generella staden i Arkitekturteorier 1999 sid 218

´9DG� lU� QDFNGHODUQD� PHG� LGHQWLWHW�� HOOHU� YDG� lU� I|UGHODUQD� PHG
EODQNKHW"� ,� GHQ� RPIDWWQLQJ� ORNDOD� LGHQWLWHWHU� VXGGDV� XW� PnVWH� GHW
EHW\GD� QnJRW�� NDQVNH� KRPRJHQLVHULQJHQ� lU� HQ� PHGYHWHQ� SURFHVV"
7lQN� RP� GHQQD� WLOO� V\QHV� RDYVLNWOLJD�� RFK� RIWD� EHNODJDGH�
KRPRJHQLVHULQJ� YDU� HQ� DYVLNWOLJ� SURFHVV�� HQ� PHGYHWHQ� U|UHOVH� IUnQ
VNLOOQDG�PRW�OLNKHW"�7lQN�RP�YL�EHYLWWQDU�HQ�JOREDO�EHIULHOVHU|UHOVH�
QHG�PHG�NDUDNWlUHQ��9DG�ILQQV�NYDU�HIWHU�DWW� LGHQWLWHWHQ�VNDODWV�DY"
'HW�JHQHUHOOD"� �«�� ,�GHQ�PnQ� LGHQWLWHWHQ� KDU� VLQ� JUXQG� L� HQ� I\VLVN
VXEVWDQV��KLVWRULHQ��NRQWH[WHQ�HOOHU�YHUNOLJHQKHWHQ��lU�GHW�VRP�YL�LQWH
NDQ� I|UHVWlOOD� RVV� DWW� QnJRQWLQJ� VDPWLGD�� QnJRW� JMRUW� DY� RVV�� NDQ
ELGUD� WLOO� GHQ�� 0HQ� GHW� IDNWXP� DWW� GHQ� PlQVNOLJD� WLOOYl[WHQ� lU
H[SRQHQWLHOO�SHNDU�PRW�DWW�GHW� I|UIOXWQD�YLG�QnJRQ� WLGSXQNW�NRPPHU
DWW�EOL�DOOWI|U�OLWHW�I|U�DWW�EHIRONDV�RFK�GHODV�DY�DOOD�OHYDQGH��'HW�lU�YL
VRP�I|UEUXNDU�GHW�I|UIOXWQD��2P�KLVWRULHQ�VDPODV�XSS�L�DUNLWHNWXUHQ�
NRPPHU� QXYDUDQGH� DQWDO�PlQQLVNRU� RXQGYLNOLJHQ� DWW� EU\WD� LJHQRP
RFK� W|PPD� GHQ� WLGLJDUH� VXEVWDQVHQ�� 'HW� lU� KRSSO|VW� DWW� I|UVWn
LGHQWLWHW�Sn�GHWWD� VlWW�� VRP�DWW�GHOD�GHW� I|UIOXWQD��GHW�EOLU� LQWH�EDUD
SURSRUWLRQHOOW� PLQGUH� DWW� GHOD� Sn�� L� HQ� PRGHOO� DY� VWDELO
SRSXODWLRQV|NQLQJ�� XWDQ� KLVWRULHQ� InU� RFNVn� HWW�PlUNOLJW� KDOYOLY�� MX
PHU� GHQ�PLVVKDQGODV� GHVWR�PLQGUH� EHW\GHOVHIXOO� EOLU� GHQ�� WLOOV�PDQ
QnU�HQ�SXQNW�GlU�GH�PLQVNDGH�DOOPRVRUQD�NRPPHU�DWW�XSSIDWWDV�VRP
I|UROlPSQLQJDU��'HQQD�XWWXQQLQJ�I|UYlUUDV�DY�GHQ�NRQVWDQW�|NDQGH
PlQJGHQ�WXULVWHU��HQ�ODYLQ�VRP�L�VLQ�RDYEUXWQD�MDNW�Sn�NDUDNWlU�PDO
QHU�GH�IXQJHUDQGH�LGHQWLWHWHUQD�WLOO�PHQLQJVO|VW�GDPP18.”

2.2.2 Periferi och centrum
Koolhaas menar att arkitekter och planerare generellt ser alltför
statiskt på den byggda strukturen och att detta är ohållbart i ett
dynamiskt samhälle som förändras snabbt. Det sätt på vilket vi idag
ser stadskärnan som det givna centrumet är ett förlegat och omodernt
synsätt. ´&HQWUXP�lU�LQWH�OlQJUH�EDUD�GHILQLWLRQVPlVVLJW�I|U�OLWHW�I|U
DWW� XWI|UD� VLQD� nODJGD� XSSJLIWHU� (ekonomiskt, paralametariskt,
handelsmässigt)��GHW�lU�LQWH�KHOOHU�OlQJUH�HWW�ULNWLJW�FHQWUXP�XWDQ�HQ
XSSEOnVW� KlJULQJ�´�Centrum klarar inte av att vara både den äldsta
och den modernaste platsen samtidigt. Han pekar på det paradoxala
att våra gamla europeiska stadskärnor hela tiden måste moderniseras
och underhållas, vilket leder till kontinuerliga anpassningar, vilket i
sin tur till slut innebär att det autentiska blir en falsk fasad. Koolhaas
ger Zürich som exempel som han skämtsamt menar tillämpar en
slags omvänd arkeologi; under stadens markyta växer laboratorier,
banker, parkeringar osv. Allt detta för att bevara den gamla,
ursprungliga stadskärnan. Vidare anser Koolhaas att bevarandet av
gågator tenderar att bli en dålig kompromiss eftersom renoveringarna
blir dåliga reproduktioner (nya material som ska efterlikna gamla)
samtidigt som man når en låg funktionsduglighet (tex
handikappovänligt). Koolhaas menar att ´JDWDQ� lU� G|G�� 'HQQD
XSSWlFNW�KDU�PHGI|UW�XUVLQQLJD�I|UV|N�DWW�nWHUXSSOLYD�GHQ��2IIHQWOLJ
NRQVW� ILQQV� |YHUDOOW�� VRP� RP� WYn� G|GVIDOO� VNDSDU� HWW� OLY�
2PYDQGOLQJHQ� WLOO� JnJDWRU�� YDUV� DYVLNW� lU� DWW� EHYDUD�� NDQDOLVHUDU

                                                          
18 Koolhaas: Den generella staden i Arkitekturteorier 1999 sid 217-218

HQGDVW�GHP�VRP�lU�G|PGD�DWW�PHG� VLQD�HJQD� I|WWHU� I|UVW|UD�GHW� GH
Y|UGDU�VRP�K|JVW � ��´
Den nuvarande byggda strukturen svarar helt enkelt inte mot de krav
som ställs på den.
´'HQ�QXYDUDQGH�NRQFHQWULVND�EHVDWWKHWHQ�J|U�RVV�DOOD� WLOO�EUR��RFK
WXQQHOPlQQLVNRU�� DQGUD� NODVVHQV� PHGERUJDUH� L� YnU� HJHQ
FLYLOLVDWLRQ� ��´�Koolhaas pekar på att centrum kan definieras på olika
sätt; det som vi ser som centrum kanske inte alltid varit centrum och
inte heller kommer att vara det. Denna idé skulle kunna illustreras
med ett tankeexempel om Stockholm. Gamla Stan utgör Stockholms
historiska centrum, Sergels Torg dess moderna centrum men
realitetens centrum, där människor möts, är ett flertal köpcentrum
utanför stan såsom Täby, Kungens kurva och Barkaby. Man kan
också illustrera det med att  Stockholms innerstad21 har ca 30000022

invånare medan ca 1,5 milj människor bor i omkringliggande
områden. Detta visar att staden, här traditionellt definierad som
” stenstad”  med äldre historia, är bostads och vardagsmiljö för ett
fåtal antal människor. De flesta svenskar och européer lever sina liv i
förorten; ute på villamattan (för Sveriges del även i flerbostadshus).
Detta, menar Koolhaas, bortser många arkitekter och planerare från
när de håller sig till teorier, visioner och projekt som utgår från att
stadskärnan är ett givet centrum. Vardagslivet pågår i de områden
som kan definieras som urban sprawl, inte innanför stadsmuren eller
tullarna.

2.2.3 Vardagslivet
Koolhaas pekar på vissa företeelser i vardagslivet som är av stor
betydelse för stadsbyggandet:

� 5|UHOVHU� RFK� UHVDQGH��  Komplicerade mönster av
folkvandringar rör sig över kontinenterna dagligen. På
flygplatsernas utrikesterminaler blandas professorer, konsulter,
studenter, artister, idrottare, musiker, politiker och
administratörer för att resa bort över dagen, en vecka eller på
obestämd tid. Vissa ska bara till grannlandet medan andra ska
besöka ett flertal länder på olika kontinenter. Tiden den
moderna människan spenderar i transit ökar konstant. Många
människor upplever länder bara genom att besöka deras
flygplatser och/eller kongresscenter. (Koolhaas själv sägs ha
300 hotellnätter/ år23) Flygplatserna växer i betydelse och
storlek, de är en koncentration av det mest globala och lokala,
på samma gång. Fler och fler funktioner kopplas till dem
(shopping, vårdcentral, frisörer, mataffärer osv) vilket innebär
att flygplatsen blir en hybrid mellan infrastruktur och stad och
tenderar därmed att ersätta den ursprungliga staden.

                                                          
19 Koolhaas: Den generella staden i Arkitekturteorier 1999 sid 225
20 Koolhaas: Den generella staden i Arkitekturteorier 1999 sid 219
21 innanför tullarna, i Stockholm är centrum lätt att definiera
22 www.stockholm.se/usk 28/10-2002
23 Koolhaas, Mau & Sigler 1995 sid 13
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� 7XULVWQlULQJ. En av delarna i de ovan nämnda stora, komplexa
rörelserna är turismen. Många stora städer och turistorter har
ett betydligt större antal turister än invånare.

� .XOWXU�� Koolhaas skriver ironiskt att� ´,� YDUMH� WLGV]RQ� ILQQV
PLQVW�WUH�XSSVlWWQLQJDU�DY�&DWV� ��´�Även kulturen är generell
och globaliserad; reklam och massmedia är globala företeelser
och omsätter enorma mängder pengar. Artister  som Madonna
eller Ace of Base marknadsförs på alla kontinenter och ibland
säljer ett svenskt band mycket i USA eller Japan men inte i
Sverige. Återigen är mönstrena komplexa, precis som med
resor och rörelsemönster.

� 6KRSSLQJ.�I allt detta är shoppingen central. Den infiltrerar och
blandas med de flesta institutioner och företeelser i samhället;
Museer, festivaler, flygplaster, tågstationer osv. Överallt där
människor rör sig finns en potential för shopping och att
därmed att tjäna pengar vilket är basen i vår välfärd.

2.2.4 Urbanism
Ovanstående fakta är realitet idag och stadsplaneringens uppgift är att
gestalta detta dynamiska samhälle. Koolhaas menar att
stadsplanering har tre parametrar/element: byggnader, infrastruktur
och natur. Ibland dominerar en, ibland en annan. Koolhaas talar om
scape till skillnad från landscape och townscape25. Han menar att vi
för länge sedan passerat denna åtskillnad; landscape har vuxit ihop
med townscape, stora delar av vår bebyggda miljö går inte att
definiera som varken landskap eller traditionell ” stad”  och därför
uppstår scape.

Koolhaas beskriver västvärldens stadsbyggnadshistoria med hjälp av
en Hollywoodfilm om tiden från Kristi Födelse till idag som man
först tittar på från början till slut. Filmen spelas sedan baklänges, på
” reverse” , vilket är en metafor för den postmodernistiska rörelsen.
När filmen är nästintill tillbakaspolad inträder ett stadium som är
Koolhaas syn och värdering av våra städer idag; ´&HQWUXP�EOLU�WRPW�
GH�VLVWD�VNXJJRUQD�OlPQDU�ELOG\WDQV�UHNWDQJHO��DQWDJOLJHQ�NODJDQGH�
PHQ�O\FNOLJWYLV�K|U�YL�GHP�LQWH��7\VWQDGHQ�I|UVWlUNV�QX�DY�WRPKHWHQ�
ELOGHQ�YLVDU�WRPPD�ERUG��VSLOOURU�DY�GHW�VRP�WUDPSDWV�QHG��/lWWQDG«
GHW�lU�|YHU��'HW�lU�KLVWRULHQ�RP�VWDGHQ��6WDGHQ�ILQQV�LQWH�OlQJUH��9L
NDQ�OlPQD�WHDWHUQ�QX«

                                                          
24 Koolhaas: Den generella staden i Arkitekturteorier 1999 sid 240
25 Begreppet townscape myntades av Gordon Cullen i ” The Concise
Townscape”  Architectural Press London 1971

2.3 Teoridiskussion

2.3.1 Utgångspunkter för stadsbyggnad
Tabellen nedan är min tolkning av Framptons respektive
Koolhaas centrala budskap (i deras idé- och teoribildning) om
vad utgångspunkten för stadsbyggnad 2.3.2 Syftet med
stadsbyggande; att förvalta eller generera?
Stadsbyggande är en komplex uppgift som spänner över många
ämnen, som kan ge både positiva och negativa effekter på ekologi,
estetik, ekonomisk tillväxt mm. Beroende på tidsepok, projekt och
plats skiftar fokus och vad man anser vara stadsbyggandets uppgift.
Man kan se stadsbyggandets primära uppgift som att förbättra miljön,
eller att förse en viss befolkning med bostäder mm. Frampton anser
att syftet med arkitektur och stadsbyggande är att motstå
globalisering och vidmakthålla ” demokratiska”  (förklaring se kap 2)
rum. Koolhaas däremot menar att stadsbyggandets uppgift är att
gestalta det dynamiska samhälle vi lever i idag.

Frampton hävdar att ´PRGHUQW�E\JJDQGH�UHJOHUDV�QXPHUD�Vn�KnUW�DY
GHQ� RSWLPHUDGH� WHNQRORJLQV� NUDY� DWW� P|MOLJKHWHUQD� DWW� VNDSD� HWW
PHQLQJVIXOOW� VWDGVUXP� VWDUNW� EHJUlQVDWV�� 5HVWULNWLRQHUQD� VRP� OlJJV
Sn�VWDGVE\JJDQGHW��GHOV�DY�YnUW�ELOEHURHQGH�GLVWUXELWLRQVQlW��GHOV�DY
HQ� ODELO� PDUNVSHNXODWLRQVPDUNQDG�� NU\PSHU� VWDGVJHVWDOWQLQJHQV
KDQGOLQJVXWU\PPH26” . Denna argumentation påminner om Sittes sätt
att fäkta för den antika och medeltida staden. Trots att det är 100 år
mellan Frampton och Sitte är likheten i deras argument slående, de
                                                          
26Koolhaas: “Den generella staden”  i Arkitekturteorier 1999 sid 119

anser att trafiken får för stort utrymme i staden och att stadens torg
(eller väldefinierade rum) är av stor vikt. Båda menar att
stadsplanering i deras tid har fel fokus- teknik och ekonomi får styra
över estetiken. I boken ” Der Städtebau nach seinen künstlerischen
Grundsätzen” (1889) skriver Sitte följande; ´,W� LV� RQO\� LQ� RXU
PDWKHPDWLFDO� FHQWXU\� WKDW� WKH� FRQVWUXFWLRQ� DQG� H[WHQVLRQ� RI� FLWLHV
KDV�EHFRPH�D�SXUHO\�WHFKQLFDO�PDWWHU.27”

Både Frampton och Sitte kämpar för stadsgestaltningen; teknik och
ekonomi bör inte styra gestaltningen av den byggda miljön. Båda ger
uttryck för att vara vid någon slags ” point of no return”  i
stadsbyggandet. ´7RUJHQ� KDU� UHGXFHUDWV� WLOO� DWW� YDUD
XSSVWlOOQLQJVSODWV� I|U� IRUGRQ�RFK�GH� LQWH� KDU� QnJRQ�DQNQ\WQLQJ� WLOO
E\JJQDGHUQD� UXQW� RP� VDPW� DWW� WRUJJHVWDOWQLQJHQ� KDU� EOLYLW� DOOWI|U
VWHULO� RFK� EDQDO28” , hävdar  Sitte. Båda menar att man tappat
kontrollen över staden, att man måste stå upp för estetiken för att
städerna ska förbli människovärdiga. Det ställs en mängd krav
(tekniska, ekonomiska mfl) på arkitekturen som både Sitte och
Frampton mer eller mindre skiljer ut från arkitekturen och menar att
dessa ” krymper stadsgestaltningens utrymme” . På denna punkt
skiljer sig Koolhaas när han skriver om vikten av att ta kontroll över
hela byggnadens gestaltning: ”'HW�lU�VRP�DWW�DFFHSWHUD�DWW�PHOODQ���
RFK� ���� DY� E\JJQDGHQ� KHOW� HQNHOW� LQWH� WLOOK|U� GLQ� � DUNLWHNWHQV�
GRPlQ� RFK� GX� PnVWH� KHOW� HQNHOW� DFFHSWHUD� DOOW� VNUlS� VRP
PDVNLQLQJHQM|UHUQD�VWRSSDU�LQ��'HW�YLNWLJW�DWW�YLQQD�VMlOYI|UWURHQGH�
NDQVNH�lYHQ�YLVV�DUURJDQV��QlU�GHW�JlOOHU�GHVVD�IUnJRU.” 29

Sitte och Framptons liknande sätt att argumentera för estetiken och
historians betydelse i stadsbyggandet är ett bra exempel på att
angreppsätt och infallsvinklar kommer igen under historiens gång.

Frampton och Koolhaas ser på samma problem men ur två olika
infallsvinklar och perspektiv. Frampton ser stadsbyggande som ett
slags kreativt förvaltande av vår historia medan Koolhaas anser att
stadsbyggandet ska vara en del i skapandet av det framtida samhället
bredvid ekonomisk, teknologisk och kulturell utveckling,.
Stadsbyggande är en del i den generator som driver framtiden.
Koolhaas tar det moderna samhällets dynamik på stort allvar.

2.3.3 Om förhållningsätt till identitet och historia
Framptons utgångspunkt för arkitekturpraktiken är att med
utgångspunkt från platsen och dess karaktär gestalta den nya miljön.
”'HQ� NULWLVND� UHJLRQDOLVPHQV� JUXQGOlJJDQGH� VWUDWHJL� lU� DWW� V|ND
PLOGUD� GHQ� XQLYHUVHOOD� FLYLOLVDWLRQHQV� JHQRPVODJVNUDIW� JHQRP� DWW
DQYlQGD�HOHPHQW�VRP�lU�VSHFLILND�I|U�SODWVHQV�VlUGUDJ.” 30

                                                          
27 Sitte; ” the art of building cities”  i The City Reader 1996 sid 468
28 Sitte; ” the art of building cities”   i The City Reader 1996 sid 468
29 El Croquis OMA/ Rem Koolhaas 1992-1996 sid. 13
30 Frampton, Kenneth: “Mot en kritisk regionalism- sex punkter för ett
motståndets arkitektur”  i Arkitekturteorier 1999 sid 126
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Stadsbyggandet är en del,
tillsammans med ekonomisk,
teknologisk och kulturell
utveckling, i genererandet av
framtiden.

Arkitekter ska skapa ett arriere-
garde som motstår likriktning och
homogenisering. Modernisering är
inget mål i sig och ingenting
arkitekter ska driva, däremot dra
nytta av där det är lämpligt!

� 
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I stadsbyggandet har platsens
historia och kontext betydelse.
Historien får dock inte hämma
nyktra och pragmatiska
lösningar av problem.

Platsens karaktär, identitet, historia
och naturförhållande är
utgångspunkten för gestaltandet av
nya miljöer och byggnader.
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Stadsbyggandet ska skapa
framtidens rum, där många
kommer att har karaktären av
kontinuum bla eftersom
resande hela tiden ökar.

Arkitekter ska verka för
väldefinierade och lättfattliga rum.
Det väldefinierade (stads-) rummet är
viktigt för förståelsen av omgivning
och historia.
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Koolhaas däremot menar att identitet och historia hämmar
människan: ” -X� VWDUNDUH� LGHQWLWHWHQ� lU�� GHVWR� PHU� VSlUUDU� GHQ� LQ�
GHVWR� PHU� PRWVWnU� GHQ� H[SDQVLRQ�� WRONQLQJ�� I|UQ\HOVH�
PRWVlWWQLQJDU” 31

Frampton för ett resonemang kring att tekniska landvinningar inte är
ett mål i sig. Som exempel nämns att teknologin har nått så långt att
vi nu är kapabla att ta död på oss själva. Tekniska framsteg är ett för
stort risktagande eftersom deras konsekvenser kan bli så ödesdigra.
Biomedicinsk forskning har lett till att man kan bota fler sjukdomar
men också att man kan klona människor. DDT lanserades 1942 som
en utomordentligt bra skadedjursbekämpare. Alfred Nobel tog, i all
välmening, 1867 patent på dynamit vilket också lett till många
oskyldiga människors död. Innebär detta att vi skall sluta utveckla
nya material eftersom tex asbest visade sig vara farligt?

Jag tolkar Frampton som att han menar att det helt enkelt innebär för
stort risktagande att gå i bräschen därför att arkitektur och
stadsbyggande är en seg process; det är så pass dyrt att bygga och ger
stor effekt på människans vardagsliv. Arkitekturen är fysiskt
beständig och ofta en dyr investering. Den enda chansen att klara
denna utmaning är att vara både kreativ och reflektiv, att skapa ett
arrieregarde. Detta arrieregarde arbetar för att historia och kontext tas
till vara och kommer till uttryck i det som skapas nytt. Yrken inom
media, journalistisk eller bildkonst har naturligtvis också ett enormt
stort samhällsansvar eftersom de påverkar människors värderingar
men faktum kvarstår att dessa yrken arbetar med abstraktioner av
verkligheten.

Jag ifrågasätter Framptons idé om platsbundenheten som
grundläggande i arkitekturpraktiken. Vilken platskaraktär har en
bussterminal i form av en asfaltsyta från 70-talet som dessförinnan
var jordbruksmark? Var finns genius loci på pendeltågsperrongen i
Huddinge en torsdag eftermiddag klockan två, på en bensinmack
nånstans mellan Lumühlen och Lüneburg eller en regning
fotbollsplan bakom huvudgatan i Waterloo?
Jag tycker att Framptons  inställning är väl defensiv, ska man inte
utgå från att det som skapas, även teknologiska landvinningar, är
välmenande? Jag tror t.o.m jag tycker det är brist på ödmjukhet att på
fullaste allvar hävda att mänskligheten nu har nått så långt att vi inte
behöver sträva vidare. Det finns fortfarande många tekniska framsteg
att göra, många som vi inte känner till idag. Jag tror och hoppas att
arkitekturen på ett offensivt sätt kan vara med i att utveckla
samhället, att åtminstone ambitionen skall vara denna, även om det
innebär ett risktagande.

Koolhaas är till mångt och mycket ett svar på Frampton när han
skriver; ”7lQN� RP� YL� EHYLWWQDU� HQ� JOREDO� EHIULHOVHU|UHOVH�� QHG�PHG

                                                          
31 Frampton, Kenneth: “Mot en kritisk regionalism- sex punkter för ett
motståndets arkitektur”  i Arkitekturteorier 1999 sid 218

NDUDNWlUHQ!32”  Koolhaas ser de rum och platser som Frampton kallar
för platslösa som den nya tidens rum som, eftersom de inte är
platsbundna, också är öppna för en ny gestaltning. I samband med att
ekonomi och politik globaliseras och att resandet ökar minskar
platsbundenheten. I Framptons sätt att se på det förlorar vi rum som
är väsentliga för vår förståelse av historien samt rum som vi behöver
i ett demokratiskt samhälle. Nya typer av rum som shoppingcenter,
flygplatser mm har är generellt komplexa och inte tydliga att som
människa orientera sig i. Detta ställer sig Frampton emot eftersom
han, med stöd av Heidegger, menar att ett meningsfullt rum är en väl
avgränsad domän33.

2.3.4 Avgränsat rum eller gränslöst kontinuum?
Jag har redan nämnt att Frampton, med stöd av Heidegger, fäktar för
det väl avgränsade, fattbara rummet. Koolhaas däremot skriver att
”GHQ�JHQHUHOOD�VWDGHQV�\WD�LQQHKnOOHU�QX�HQGDVW�Q|GYlQGLJD�U|UHOVHU�
IUDPI|UDOOW� ELOHQ�� PRWRUYlJDU� lU� HQ� |YHUOlJVHQ� YHUVLRQ� DY
ERXOHYDUGHU� RFK� WRUJ�� RFK� GH� WDU� DOOW� VW|UUH� SODWV� L� DQVSUnN�� GHUDV
GHVLJQ��VRP�V\IWDU�WLOO�DXWRPDWLVN�HIIHNWLYLWHW��lU�IDNWLVNW�|YHUUDVNDQGH
VHQVXHOO�� HQ� Q\WWRLQULNWDG� I|UHYlQGQLQJ� VRP� WUlGHU� LQ� L� GHW� VOlWD
UXPPHWV�GRPlQ34.

Frampton skriver självkritiskt att man kanske kan vara tveksam till
att basera en arkitekturpraktik på ett abstrakt filosofiskt resonemang
som Heideggers idé om varats beroende av rum, men driver ändå
diskussionen vidare.
Frampton hävdar, att förutom att det väldefinierade rummet är
väsentligt för vår förståelse av vår omvärld och vår egen identitet, är
det väldefinierade rummet också basen för en sund demokrati. Ser
man till både Europa och USA bor mertalet av befolkningen på den
enorma villamattan som rullats ut över förstäderna under
efterkrigstiden. Frampton menar, med referens till Heidegger, att vi
måste kunna identifiera oss med platsen/orten för att ett demokratiskt
samhälle ska fungera.

Koolhaas räds inte storskaliga, komplexa rum utan ser istället detta
som den samtida arkitektens uppgift att gestalta. Ändlöst och
randlöst, i motsats till koncentration (det väldefinierade rummet), är
bärande argument i hans idé och teori om det samtida
stadsbyggandet. Koolhaas utgår inte från den traditionella urbana
kärnan i sitt tänkande utan från scapes tre element, vilka är
infrastruktur, byggnader och natur. Ibland är det jämvikt, ibland
dominerar ena, ibland den andra. Koolhaas abstrakta resonemang
kring den byggda miljön är användbart när kommunikation och
resande ökar och därmed komplexa rum (både till form och funktion)
blir fler och fler.

                                                          
32 Koolhaas, Rem “Den generella staden”  i Arkitekturteorier 1999 sid 217
33 Frampton, Kenneth: “Mot en kritisk regionalism- sex punkter för ett
motståndets arkitektur”  i Arkitekturteorier 1999 sid 131
34 Koolhaas, Rem: “Den generella staden”  i Arkitekturteorier 1999 sid 222

Professor Bernhard Klein35 på Bauhaus illustrerar dessa två olika
synsätt på stadens rum med två moderna konstverk; Malevitjs svarta
kvadrat får stå för det modernistiska stadsbyggandet där centrum och
periferien är tydligt definierade, en i allra högsta grad statisk bild
som också illustrerar förenklingen och/eller abstraktionen av
samhället och synen på natur och kultur som modernismen står för.
Jean Tingelys Paradis fantastique, ett konstverk vars smutsiga och
trasiga delar ständigt är i rörelse, får stå som illustration till det
stadsbyggande vi står inför idag; en evig dynamisk process. Sett ur
ett centrum/periferi- perspektiv är bilderna också illustrativa; dagens
centrum skiftar dagligen och därmed finns centrum överallt och
ingenstans.

Hur människan uppfattar och definierar rum är en viktig fråga. Jag
tror att vad vi upplever som rum ändras konstant. Bildkonst, TV,
dataspel och realiteten är full av fysiska och virtuella hybrider av
rum, bilder och/ eller kontinuum. Detta måste påverka vår
rumsuppfattning! Ponera att Heidegger och Frampton har rätt i att
boende endast kan ta plats i ett väl avgränsat rum. Frågan kvarstår
dock om vad detta rum innebär och vem som definierar formen. När
blir ett rum kontinuum, finns det ett allmäntiltlig formel för detta
eller är det något arkitekter ständigt måste omdefiniera? Jag tror på
Framptons tes om att mötesplatser i stor och liten skala har betydelse
för demokratin. Men eftersom Frampton tar position i ett arrieregarde
som ska göra motstånd mot likriktning och homogenisering
problematiserar han inte vidare om vissa nya typer av rum. En mängd
nya typer av rum har också uppstått sedan Heideggers och Arendts
dagar, tex för upplevelse och shopping. Jag menar att
kommunikationsrum som tunnelbanevagnen eller flygplanet har en
viktig social betydelse men detta ger Framptons teorier inget stöd till.

2.4  Jämförelse

2.4.1 Villamattan och torget
Problemet med Frampton är naturligtvis att hans filosofiska och
politiska referenser sträcker sig fram till 60- och 70-talet, vilket gör
att hans resonemang framstår som omodernt. Koolhaas brist är att
han är en debattör som ifrågasätter utan att nämna referenser. Sett ur
det perspektivet är det svårt att jämföra dem. När man sätter sig in i
deras resonemang visar det sig dock att de pratar om samma sak; vår
bebyggda struktur som Frampton kallar stad och som Koolhaas kallar
scape.

2.4.2 Motpoler eller parallella rörelser?
Skillnaderna mellan Frampton och Koolhaas idébildningar ses ofta
som svar på varandra men man kan också se dem som parallella
rörelser. Inom arkitekturen lever dessa teorier parallellt; dels en
framstegsvänlig som är visionär och ser bortom vad som är möjligt i
                                                          
35 Klein, Bernhard; ” Paradis Fantastique”  i Architese Sonderheft  2001-6
s.18
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dagsläget, dels en som sätter identitet och tradition i första rummet.
Det finns många exempel på detta i 1900-talets arkitekturhistoria;
gardencity-rörelsen är samtida med de ryska konstruktivisterna. I
vissa perioder är den ena strömningen starkare, i andra perioder den
andra.

Koolhaas ser pragmatiskt på stadsbyggnadsproblemen. Målen och
medlen kan skifta i varje projekt beroende på dess karaktär.
Frampton är mer dogmatisk, han har en tydlig utgångspunkt; platsen
och den bebyggda miljön är identitetsbärande. Det är samtidigt inte
så att Frampton underminerar all kreativitet för de praktiserande
arkitekterna, tvärt om. Hans forskning handlar om det taktila i
arkitekturen, han ger Aalto, Siza, Botta och Utzon som exempel på
arkitekter som ” bygger platsen” . Men är allt platsbundet?

Detta intresserar mig och detta vill jag belysa med mitt
examensarbete. Arkitektur och stadsplanering är ett ämne som
spänner över många olika fack; konst, miljö, teknik,
samhällsvetenskap eller ekonomi. Ett arkitekturprojekt kan utvecklas
ur en mängd olika ” startgropar”  beroende på tex person, mode,
samhällsklimat, ekonomi eller beställare.

2.5 Utgångspunkt för det praktiska planarbetet

2.5.1 Utgångspunkter

Tabellen visar min tolkning av vilka koncept man kan
utveckla av Frampton respektive Koolhaas teoribildningar.
Vidare resonemang följer i respektive projektkapitel.
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# � $�   � � �� Tullinge- en välmående förort
i den expansiva Stockholms-
regionen.

Tullinge- en gammal ort med
dramatisk topografi.

�� � � � �� ! � � "�

Trafik, handel och bostäder De centrala delarna av
Tullinge ska rustas.

�� �% � ! �

Dynamik, pragmatiskt
tänkande och framtid!

Identitet, karaktär och
utveckling!
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3. OM ORTEN

3.1 Bebyggelsehistoria

Namnet Tullinge nämns för första gången på 1300-talet och man tror
att ordet betyder ” högt liggande boplats” . På orten finns
fornlämningar i form av fornborgar, gravfält och boplatser från
järnåldern36.

Historiskt sett bestod Tullinge av två stora ägor; Tullinge Gård samt
Rikstens säteri. Flera torp tillhörde dessa gårdar; Banslätt, Elgentorp,
Nyängen, Kästadal, Liljelund, Månstorp, Gröndal, Mellanberg,
Skogstorp, Vrån, Trädgårdstorp mfl. Tullinge Gård känner man till
från 1630, då det köptes av Johan Adler Salvius, friherre och medlem
av riksrådet under stormaktstiden37. Tullinge Gårds huvudbyggnad,

                                                          
36 Sundström mfl s.3
37 Botkyrka kulturmiljöinventering s. 80

daterad från 1600-talet, brann 1943 och har inte återuppförts.
Flygelbyggnaderna från sent 1700-tal finns dock kvar. Rikstens
säteri, beläget i södra Tullinge, finns omnämnd redan 1430 men
gården är antagligen äldre än så. Gården fick säterifrihet 1615 och
ägaren var då riksrådet Erik Fleming38. På gården finns bebyggelse
kvar från 1600-tal samt 1800-tal. Huvudbyggnaden är dock byggd
1913, ritad av Knut Nordenskiöld39. Gården bedriver fortfarande
skogs- och jordbruk men är också avstyckad (både såld och
exproprierad) för flygplats samt golfbana.

190340 öppnade Tullinge station på stambanan, som då var drygt 40
år gammal. Tidigare (från 1860) hade endast Huddinge och Tumba
stationer längs stambanan. Stationen i Tullinge skulle främst lasta
och lossa för Separators produktion vid Tullingesjön, som hade
etablerats 189441. Stationen innebar att man nu kunde arbetspendla
till Stockholm. Samma år som stationen öppnades  köpte Jacob
Tegnérs bolag Tullinge AB upp stora delar av jordbruksmarken för
att sälja av till bostadsbebyggelse. Marken styckades upp i stora
villatomter och för att säkerställa burgna köpare fastslogs att
tomterna inte fick understiga ett tunnland. Detta fick Tegnér senare
ge avkall på eftersom försäljningen inte gick som beräknat. Tegnér
bodde själv med sin fru Alice en kortare tid i Tullinge. Nu började
det moderna Tullinge att ta form; efter sekelskiftet har Tullinge vuxit
successivt, årtionde för årtionde.

1947 invigdes flygflottiljen F18 som bas för jaktflyg invid Rikstens
säteri. Samtidigt som F18 byggdes anlade Stockholm Stad Lida
friluftsgård, också detta i närheten av Riksten. Det var ett av Ralph
Erskines första uppdrag som arkitekt i Sverige att rita de sportstugor
som är samlingslokal och värmestuga för Lidas besökare.
Friluftsgården drivs fr.o.m. 1989 i Botkyrka kommuns regi.

                                                          
38 Botkyrka Kulturmiljöinventering s.98
39 Botkyrka Kulturmiljöinventering s. 80
40 Botkyrka Kulturmiljöinventering s.47
41 Botkyrka Kulturmiljöinventering  .47

På 40-talet köpte AB Hem på landet området kring
Katrinebergsvägen42, ett området som styckades av från Tullinge
Gård i syfte att exploateras för fritidshusbebyggelse och småhus.
Folkhemsbyggandet berörde även Tullinge då den första kommunala
skolan Eklidsskolan byggdes 1946 och Tullinges första (och under en
låg tid enda) hyresrätter uppfördes vid dåvarande Tullinge station.

§

1947-48 utarbetade Uno Åhrén en översiktsplan för Botkyrka43. Han
underströk Botkyrkas kvalitéer som rekreationsområde för
stockholmarna och planeringen av sportstugebebyggelsen,
vandringsleder och skidspår var högt prioriterade. För Tullinges del
föreslog Åhrén en station i höjd med Flaggplan, där också ett
centrum skulle etableras. 1958 byggdes kommunens första
högstadieskola, Falkbergsskolan. Bygget föregicks av stort bråk
eftersom marken användes till kälkbacke och midsommarfirande. På
50-talet byggdes Tullingeberg, helt och hållet av HSB. Marken, som
tidigare varit betesmark, köptes av Botkyrka kommun och bebyggdes
med trevåningshus med grannskapsgårdar. I området fanns en
Konsumaffär som idag är nedlagd.

Under 60-talet planerades stora förändringar i princip alla tätorter och
städer i Sverige. I Tullinge rev man delar av bebyggelsen längs
landsvägen för att ge plats åt en ny station och ny
centrumbebyggelse. Dessa lokaliserades på Slätten, ett läge mellan
Flaggplan och den gamla stationen. Centrum byggdes helt och hållet
i HSB’s regi och idag finns totalt ca 2500 bostadsrätter i Tullinge,
varav alla är HSB-lägenheter. På 70-talet byggdes även ett flertal
radhusområden, vilket avtog under 80-talet.

F18’s militära verksamhet lades ner 1986 och F18 blev istället
flygplats för privatflyg och fallskärmshoppning. Under åren 84-86
utreddes frågan om en nationell flygplats på Tullinge flygfält.
Botkyrkas socialdemokratiska ledning var då odelat positiv till

                                                          
42 Johansson 1991 s. 147
43 Rudberg, Eva; Uno Åhrén 1981 s. 219

Huvudbyggnad Riksten Säteri, foto Thomas Björk

Vy över nuvarande Tullinge Centrum

Tullinge
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flygplatsen. Den lokala opinionen var däremot starkt emot och en
aktionsgrupp mot flygplats i Tullinge startades. Gruppen ställde upp
som enfrågeparti i kommunalvalet 1985 och 1988.  Partiet fick 1988
sju mandat i kommunfullmäktige. Folkopinionen i Tullinge och
Botkyrka segrade över kommunledningen och under 1989 ändrade
fullmäktige sin ståndpunkt till att ” kommunen motsätter sig att
området utläggs som ett reservat för en framtida flygplats” 44. Detta
var också kommunens ståndpunkt när frågan återigen var aktuell
1999-2000.

Under 90-talet avtog det samhällsstyrda byggandet men Tullinge har
ändå vuxit påtagligt eftersom det funnits gott om mark för privat
villabyggande. Framförallt det gamla fritidshusområdet som AB
Hem på landet en gång köpte upp för småhusbebyggelse fick under
90-talet kommunalt VA vilket ledde till att tomterna kunde bebyggas
för permanentboende. I detta område har Botkyrka kommun
tillsammans med HSB, Skanska och JM planerat och byggt ” Tullinge
Trädgårdsstad”  med stadsplan av Kjell Forshed.

På flygfältet planerar fastighetsägaren Vasallen i samarbete med
Botkyrka kommun en plan för bostadsbebyggelse på delar av
flygfältet. Hösten 2002 flyttade de första studenterna in och
byggstarten för radhus och villabebyggelse är planerad till 2005.

3. 2 Planeringsförutsättningar

3.2.1 Regionplan
I regionplanen behandlas inte Tullinge mer än att man förutsätter att
orten kommer att växa med bostäder. Flygplatsen är inte utritad som
framtida storflygplats, vilket idag är en politiskt omöjligt både på
statlig och kommunal nivå.

3.2.2 Flemingsberg
Tullinges grannort Flemingsberg förväntas enligt regionplanen fylla
en tung funktion i framtiden då den är utpekad som sk regional kärna.
Flemingsberg pekas ut tillsammans med Kista och Jakobsberg som
nya regionala kärnor medan Södertälje, Täby, Kungens Kurva och
Haninge utpekas som delregionala kärnor. Skillnaden mellan
delregional och regional kärna definieras som att de regionala
kärnorna har särskilt god tillgänglighet45. Detta innebär att man ser
dessa som ” tyngre”  orter i storstadsområdet, de har potential att
utvecklas som trafiknoder, bostadsorter och som attraktiva orter för
företagsetablering. Dessa orter vill man stödja speciellt med
infrastruktursatsning, lokalisering av offentliga verksamheter samt
utveckling av samarbete mellan offentlig och privat verksamhet för

                                                          
44 Mullo, Thomas; Striden om Tullinge flygplats 1990 s. 5
45 Regional utvecklingsplan 2001 s.46

att stärka den ekonomiska, fysiska och sociokulturella utvecklingen.
Flemingsberg är beläget inom Huddinge kommun och gränsar till
Tullinge och Botkyrka. ” Flempan”  är känt för sin 60-talsbebyggelse
och höga hus i starka färger. I Flemingsberg finns även Huddinge
Universitetssjukhus. Denna bebyggelse har kompletterats med
Södertörns Högskola under 90-talet och idag har ca 10 000
studenter46. Även Karolinska Institutet har etablerat sig i
Flemingsberg. Orten befinner sig i ett expansivt skede och Huddinge
kommun har många pågående projekt som ska reglera
markanvändning och bebyggelseutveckling. En ny vägförbindelse
mellan Haninge och E4:an planeras. En ny avfart som ska
sammanbinda Huddingevägen och Alfred Nobels allé kommer att
byggas under 2003-2004. Vidare är handelsutbudet i Flemingsberg
undermåligt. Flemingsberg har en mycket stor dagbefolkning.
Blickagången som förbinder Flemingsberg station och Huddinge
Universitetssjukhus har ca 10 000 gångtrafikanter/ dygn.
Kommunens tjänstemän bedömer att det finns en större köpkraft i
Flemingsberg än vad som motsvaras av dagens utbud av detalj- och
dagligvaruhandel i Flemingsberg. Huddinge kommun värnar dock
mycket om sitt centrum  vid Huddinge station som har hög lönsamhet
och är populärt i regionen. I och med att kommunen inte vill riskera
att detta förändras blir inte handelssituationen i Flemingsberg
prioriterad. Huddinge C hade år 2000 drygt 1 miljard i omsättning
vilket kan jämföras med Tullinge C som har ca 90 miljoner i årlig
omsättning47.

3.2.3 Förbifart Tullinge
Vägverket genomförde under hösten 2001 en utredning om
Huddingevägens sträckning och status mellan Flemingsberg och
Tumba. Vägen har 8000-15000 fordon/dygn och har orsakat två
dödsfall och flera skador de senaste tio åren48. Vägstandarden är
undermålig och framförallt genom Tullinge uppstår ofta köer. Den
befintliga vägsträckningen är svår att uppgradera då höjdskillnaderna
är kraftiga och riskerna för ras är mycket stora.
3.2.3 Botkyrka kommuns översiktsplan 2002
Den nya översiktsplanen för Botkyrka kommun antogs under hösten
2002. För Tullinges del är de centrala delarna kring
pendeltågsstationen samt flygfältet (dvs gamla F18 eller Rikstens
säteris gamla ägor) utpekade som förändringsområden. Om båda
områdena ska byggas ut förutsätts det att man bygger ” Förbifart
Tullinge”  för att avlasta centrala Tullinge49. I övrigt påpekas att
områdets karaktär ska bevaras och att endast bebyggelse som är
förenlig med bevarandeintressen ska tillåtas.

                                                          
46 Södertörns Högskola Årsredovisning 2002, dnr 130/50/2003 s.8
12 Marknadsundersökning Riksten Botkyrka kommun s. 5
13 väg 226 delen Vårsta- Flemingsberg s. 5
49 Översiktsplan Botkyrka kommun 2002 s. 51

3.2.3 Projektet ” Friluftstaden Riksten”
Botkyrka kommun planerar tillsammans med fastighetsägaren
Vasallen ett större område för bostäder. Marken ägs av det statliga
fastighetsbolaget F18 Vasallen AB. Även Fortifikationsverket, De
Laval AB, Botkyrka kommun och Stockholms stad äger mark inom
och i anslutning till området. Almqvist&Ahlqvist Arkitekter har ritat
planförslaget som är uppdelat i flera etapper över 10- 15 år50.
Bostadsbyggandet har redan kommit igång då man redan inrett
studentlägenheter i Försvarets gamla lokaler. På flygfältet finns idag
en privat flygklubb samt en mängd verksamheter i form av
småföretag, skjutbanor och Polisverksamhet, tex hundskolan.
Området kring F18 hyser bullrande verksamheter såsom skjutbanor,
stenkross och motorcrossbana. Dessa verksamheter måste naturligtvis
omlokaliseras om det byggs bostäder i närheten. Vasallen har drivit
en rättslig process om avveckling av privatflyget mot flygklubben
som är avslutad till förmån för Vasallen.

                                                          
50 Program för Riksten, s. 1
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Såhär beskriver Bengt Ahlqvist gestaltningen av området:
” Genom att ta till vara Rikstens naturliga förutsättningar – stora
öppna ytor och skogsbeklädda höjder – blir det öppna
landskapet med fri utblick karakteristiska inslag i
bostadsmiljön. Bostäder planeras i första hand på de högre
belägna delarna i norr och i de östra delarna av området.
Bostadsområdena i Riksten har gott om gröna inslag och
bostäderna har direkt anslutning till naturen via gröna kilar,
stigar, parker m m. Rikstens planeras innehålla upp till 2 500
marknära bostäder i form av bostadsrätter, hyresrätter och
äganderätter. Bebyggelsen ska bestå av låga flerbostadshus,
radhus och andra typer av grupphus samt friliggande hus. Vi
strävar efter att Riksten ska få en väl sammansatt blandning av
hushållstyper; alltifrån små student- och ungdomsbostäder till
familjebostäder av varierande storlek samt äldreboende. Vi vill
också bygga för möjligheten att kombinera arbete och bostad,
dvs arbetsplatser i direkt anslutning till bostaden.”

På Riksten planeras cirka 2 500 bostäder att byggas. Syftet med den
längre byggperioden på 15 år är att Riksten ska ges möjlighet att
utvecklas långsamt till en mångfacetterad och attraktiv stadsdel.
Botkyrka kommuns mål för bostadsproduktion är 350 bostäder per
år, vilket väl inrymmer den planerade bebyggelsen av Riksten.
Utbygganden planeras att ske i två faser, före respektive efter det att
väg 226 fått sin nya sträckning. Innan den nya sträckningen står
färdig måste den ökade trafiken från Riksten tas om hand på ett
sådant sätt att en god boendemiljö i Södra Tullinge bibehålls. I den
första fasen ingår Flottiljområdet med dess nya användning och
förtätning. Vidare byggs marknära flerbostadshus, radhus och
friliggande småhus i anslutning till och söder om flottiljområdet.
Denna första fas innehåller också utbyggnad av skola och service,
dammar för dagvattenrening och omvandlingen av nuvarande
landningsbanor till park- och naturmark. I fas två fortsätter Riksten
att växa utmed Östra Esplanaden och i de östra och norra delarna av
området.

3.2.3.1 Marknadsbedömning
I samband med framtagandet av planen för Riksten har Nordplan AB
på uppdrag av Botkyrka kommun gjort analysen
” Marknadsbedömning Riksten, Botkyrka kommun” . Nordplan AB
har kartlagt handeln i Botkyrka med fokus på hur
handelsutvecklingen kan te sig om man bygger bostäder på flygfältet.
Nordplan konstaterar att Tullinge är ett utpräglat närcentrum som
består av två livsmedelsbutiker, café, en liten klädesaffär, svensk
kassaservice, kiosk, blomsterhandel, frisör, pizzeria, Folktandvård,
bibliotek, medborgarkontor samt ungdomsgård. Nordplan uppskattar
att omsättningen i Tullinge C ligger kring 90 milj. kr/år51.  I orten
som helhet finns Apotek, ytterligare ett par restauranger, videobutik,

                                                          
51 Marknadsbedömning Riksten Botkyrka kommun 2002 s. 6

presentaffär samt kiosker. Många större hushåll med tillgång till bil
gör sina inköp på andra håll. För många mindre hushåll är centrum
det vanliga inköpsstället, liksom för dem som inte har bil. Tullinge
tillhör även upptagningsområde för Huddinge centrum, Tumba
centrum, Farsta samt Skärholmen/ Kungens Kurva. Nordplan menar
att om ” Huddingevägen dras om, kommer Tullinge centrum att tappa
viss omsättning men inte dramatiskt eftersom det redan är ett
utpräglat lokalt centrum.” 52 Nordplan bedömer att den ökning
Tullinge C skulle kunna få genom befolknings- och
köpkraftsökningen och förlusten genom vägdragningen ungefärlig tar
ut varandra. På lång sikt kan det faktum att centrum hamnar ” vid
sidan av”  leda till att det blir alltmer ett närcentrum53. En av
livsmedelbutikerna kan försvinna, men den som blir kvar kan fungera
väl, om den sköts väl och är rätt profilerad mot den lokala
marknaden. Viss service som frisör och servering kommer säkert att
finnas kvar. Handeln med kläder, skor mm kommer sannolikt inte att
utvecklas i Tullinge utan kommer troligtvis att koncentreras till
Tumba och Huddinge.

                                                          
52 Marknadsbedömning Riksten Botkyrka kommun 2002 s. 2
53 Marknadsbedömning Riksten Botkyrka kommun 2002 s. 2


