
6. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH REFLEKTION

6.1 Frampton, Koolhaas, Olle och Crosscountry

6.1.1. Om likheter och olikheter i projekten
De två olika planförslagen skiljer sig åt framförallt i skala. Där
”Olle2010”, precis som översiktsplanen, vill skapa ett vackert
offentligt rum vid det som definieras som ortens mest centrala punkt
tar ”Crosscountry” ett annat grepp och ser fenomenet rörelse som
grundstomen i projektet. Som en följd av detta ritas ”Olle2010” i en
mer detaljerad skala än ”Crosscountry”.

Vidare skiljer sig projekten på följande punkter:

� Synen på rörelse och trafik
Då projektet ”Olle2010” utgår från att omdragningen av väg 226 är
något positivt (mindre genomfarttrafik och minskade skyddsavstånd)
blir vägomläggningen i projekt ”Crosscountry” en anledning att
agera. Båda projekten söker en ny relation mellan bebyggelse och
rörelse/ vägar. I projektet ”Olle2010” är definition och
iordningställande av det offentliga rummet centralt i enlighet med
Framptons resonemang kring den privata respektive offentliga sfären.
Projektet ”Crosscountry” däremot ser genomströmningen som en
livsviktig pulsåder i den urbana strukturen och ett sätt att vitalisera
förorten. �
� Synen på offentliga rum
I ”Olle2010” är centrum väsentlig för orten och dess invånare, det är
mötesplatsen med stort M och även viktigt för ortens ”image” utåt. I
projekt ”Crosscountry” finns denna offentlighet överallt.
Tullingeborna träffas i sporthallen, på hundpromenaden och på
pendeltåget som man kan se som en förlängd rörlig mötesplats i
många Tullingebors vardag.

� Generell kontra fixerad plan
Projekt ”Olle2010” består av ett planförslag där de olika
byggnadsvolymerna visas i förhållande till de offentliga rummen.
Projektet bygger på att skapa en enhetlig och homogen karaktär där
alla byggnadsvolymer har betydelse för förslaget. ”Crosscountry”
däremot har mer karaktären av en generell struktur som kan delas upp
i olika etapper. Här är de olika delarna inte beroende av varandra.

� Det spontana mot det tillrättalagda
När det gäller sport och uteaktiviteter skiljer sig projekten åt. I
planförslaget ”Olle 2010” planeras en ny sporthall med fotbollsplan i
enlighet med att Tullinge har en stark idrottshistoria. I förslaget
”Crosscountry” satsas istället på ett vidsträckt urbant aktivitetsrum.
Lek, sport och fysisk aktivitet som tex brännboll och basket sker
spontant och överallt.

� Historia mot framtid

Projektet ”Olle 2010” har sin utgångspunkt i det konkret
ortskaraktäristiska medan ”Crosscountry” ämnar generera framtidens
nya rum och möjligheter.

6.1.2 Vad betyder Koolhaas och Frampton?
Varken Frampton eller Koolhaas dikterar den urbana utvecklingen
men är dock centrala i arkitektur- och stadsbyggnadsdebatten. I en
verklig situation av urban utveckling, när en översikts- eller
detaljplan ska tas fram eller när något skall byggas, är en mängd
aktörer inblandade såsom exploatörer, markägare och
intresseorganisationer. I denna situation är naturligtvis inte
arkitekturteorin i form av Frampton och Koolhaas allenarådande utan
besluten styrs av personliga infall, tekniska krav osv. Faktum kvarstår
dock att både Frampton och Koolhaas ger modeller och metoder att
utveckla en idé, ett koncept eller en strategi kring en urban fysisk
utveckling både på makro- och mikronivå. Koolhaas forcerade retorik
ter sig ibland fånig, speciellt för Sverige som är ett glest bebyggt
land. Sverige har dock flera urbana konglomerat och är ett
globaliserat land i stort behov av storskalig fysisk infrastruktur, även
om ”Bigness” är av en helt annan skala i New York eller Frankfurt
jämfört med tex Tullinge. Jag skulle vilja påstå att Koolhaas teori
stödjer och ger metod till makronivån medan Frampton stödjer
mindre strukturer med sin uppmaning att ta till vara det specifika.
Frampton ger ingen grund och stöd till analyser och resonemang
kring urbana strukturer på makronivå. Vidare är det förstås ett
problem att utgå från platsen om den är helt och hållet negativt
laddad, vems kultur skall man se som identitetsbärande i tex
multikulturella förorter? Hårddraget kan man säga att Framptons
teoribildning kring den kritiska regionalismen handlar om arkitektur
och estetik medan Koolhaas teorier helt enkelt rör sig på ett mer
generellt plan och ger ett bättre stöd till urban planering.

6.2 Om den utelämnade förorten
Eftersom examensarbetet befattar sig med en normal svensk förort
vill jag också skriva något om de reflektioner jag gjort kring små
svenska tätorter och förorters utveckling. Detta ligger dock
huvudsakligen utanför det arkitekturteoretiska resonemanget.

6.2.1 Förorten är inte stad!
Stadsbyggnadsdebatten har under 80- och 90- talet haft ett starkt
fokus på stadsmiljöer och stadskärnor. Den traditionella stenstaden
har visat sig vara en mindre verkningsfull modell för nyproduktion i
semiurbana miljöer. Därför skulle jag vilja hävda att mindre tätorter
och framförallt förorter har lämnats ” därhän”  av arkitekter och
planerare.�Vi har inga modeller eller metoder för att vitalisera våra
förorter mer än, hårdraget resonerat, de generalplaner som ritades för
dessa orter på 60- talet.�Detta leder till, som jag ovan nämnt, brist på
ord, uttryck och förklaringsmodeller för stadsbyggnad.

6.2.2 Varför ser planerare och arkitekter mellan fingrarna i ämnet
handel?
Både dagligvaruhandel och detaljhandel har genomgått stora
strukturförändringar de senaste åren. I stadsbyggnadsdebatten vill vi
gärna ha den oförändrad och vill gärna planera bostadsområden med
mindre kvartersbutiker. Denna bild överensstämmer föga med

verklighetens ekonomiska drivkrafter som leder till att handeln
etableras var som helst. Arkitekter och planerare kan inte se mellan
fingrarna vad gäller denna utveckling. Går det inte att skapa trevliga
och ändamålsenliga miljöer trots den stora skalan?

6.2.3 Agora= demokrati?
I den postmoderna debatten tycks offentliga rum inskränka sig till att
endast se offentliga rum som det klassiska stadstorget. Detta är
naturligtvis en missuppfattning som ligger förorten i fatet, offentliga
platser i form av mötesplatser finns överallt; på promenadstigar i
skogen, på sportplatser osv. Detta är ytterligare ett skäl till att
försöka fördjupa diskussionen och kunskapen om glesa urbana
strukturer som förorten, utan den traditionella stenstaden som
modell.

6.2.4 Skyddsavstånd- en allvarlig hämsko i den urbana utvecklingen
Ett allvarligt problem i utvecklingen av glesa bebyggelsestrukturer,
som förorter, i Sverige är våra väl tilltagna skyddsavstånd.
Busstrafik med halvtimmesfrekvens gör det omöjligt att bygga
bostäder utmed dessa linjesträckningar. Om egenskapsbestämmelsen
” skydd”  togs bort ur detaljplanesystemet skulle då inte våra små
urbana strukturer vitaliseras?

6.2.5 Allvarligt problem i svenskt stadsbyggande?
Sveriges två planinstrument översiktsplan och detaljplan ska
komplettera varandra, översiktplanen anger övergripande strategier
och detaljplanen reglerar bebyggelsen. Däremellan fattas dock ofta
ett steg, det är alltför sällsynt med fördjupade översiktsplaner!
Mellan översiktplanens skrafferade ytor med olika verksamhet,
bevarande- och utvecklings- områden till detaljplanens färdiga
projekt finns inget lagstadgat planinstrument. Detta innebär att
studierna av svenska orter i skala 1:4000, 2000 och 1000 många
gånger uteblir och det som byggs är i ofta lösryckta
” frimärksplaner” . Jag tror det är orimligt med ytterligare en nivå för
planframställning i Sverige eftersom Sveriges bebyggda miljö
innehåller allt från stora urbaniserade områden med stark tillväxt till
gamla bruks- och tätorter med en starkt vikande befolkningstillväxt.
Examensarbetet visar dock att svenska små tätorter och förorter
förlorar på detta. Om vi öppnade för mer ” marknadsanpassade”
typologier (bostäder med egen parkeringsplats, egen ingång och
egen mindre trädgård eller terrass) i små urbana strukturer, skulle vi
då vinna både positiva miljöeffekter och samtidigt ökat mervärde i
vår bebyggelse? Detta kräver dock, som mitt examensarbete visar,
arkitektarbete i skala 1:4000- 1:1000 för att binda samman denna
lösa bebyggda struktur på ett estetiskt tilltalande, trafiksäkert och
rationellt sätt. Detta i sin tur kräver begrepp och bilder för att kunna
kommunicera och fördjupa debatten kring förortens
bebyggelsestruktur samt handelns strukturering.

Examensarbetet om centrala Tullinge visar på behovet av att inte se
förortens om färdigbyggd. Med djärva drag, uppfinningsrikedom och
ifrågasättande av gårdagen och dagens metoder och modeller för
stadsbyggande är det kanske möjligt att skapa attraktivt boende för
många människor inom radien för befintlig infrastruktur och teknisk
försörjning.
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6.3 Speciellt  generellt

Med detta examensarbete vill jag visa att varken Frampton eller
Koolhaas har ” rätt” . Tvärt om bidrar de med vitala och intressanta
inlägg i stadsbyggnadsdebatten. Båda utgör en viktig grund i en
arkitekts eller planerares grundkompetens. Båda teorierna går att
applicera och är användbara i utvecklingsprojekt för orters
bebyggelsestruktur. Koolhaas utgör ett stöd för att förstå en urban
struktur på flera nivåer, han pekar på rörelse och uppmanar till att
hitta nya förhållningssätt samt att tyda trender. Frampton däremot ger
stöd i specifika gestaltningsuppgifter. I mina ögon handlar
stadsbyggande om både det generella och det specifika; stadsplanen
ska lösa tekniska, ekonomiska, sociala problem och ur detta skapa
mervärden för både samhällsutvecklingen i stort samt för människors
vardagsliv. I många fall handlar mervärdet om något ortsspecifikt; det
speciella.
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����2UGOLVWD
$UULHUHJDUGH� styrka som skyddar retirerande huvudstyrka mot anfall
bakifrån
$YDQWJDUGH� grupp som består av de mest avancerade utövarna av viss
konstart el. likn. skapande verksamhet; särsk. i fråga om formmässig
förnyelse, motsatsord: arriärgarde
%\JJG�VWUXNWXU�E\JJG�PLOM|
I denna uppsats��Alla platser som på något sätt är bebyggd med antingen
infrastruktur, hus eller anläggningar
GLDOHNWLVN argumentera genom att väga skäl och motskäl gärna på ett
skickligt sätt, motsatsord: mekanisk
GRJPDWLVN som överdriver tillämpningen av dogmer och saknar förmåga att
anpassa dem till nya situationer
G\QDPLVN: som har att göra med dynamsika krafter och rörelser (ofta i
överförd mening).
IHQRPHQRORJL en filosofisk riktning som söker ge helhetsbilder av själsliga
företeelser enl. Husserl
)RUPVSUnN: karakteristiskt konstnärligt uttryckssätt i målning, skulptur etc
*OREDOLVHULQJ�� förändringsprocess varigenom stater och samhällen över
hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
KHUPHQHXWLN läran om texttolkning, numera ofta utvidgat
vetenskapsteoretisk riktning som framhäver betydelsen av förståelse och
inlevelse i human- och samhällsvetenskaperna
LFNH�SODWV�plats�utan karaktär, motsatsen till plats
,GHQWLWHW
� överensstämmelse i fråga om varje detalj eller egenskap: ex; GHW�UnGHU
QlVWDQ�IXOOVWlQGLJ�a�PHOODQ�GH�EnGD�I|UVODJHQ
� ställning som viss, entydigt bestämd person markerad av namn,
personnummer e.d
� (medvetande om) egen existens och särart
.RPPHUVLDOLVP� (ensidig) inriktning på vinstgivande affärsverksamhet
[nedsätt.; särsk. i vänsterpol. debatt]
NRQYHUJHQV närmande från olika håll till ett visst värde, mot ett visst mål
PRUIRORJL  � vetenskapen om levande organismers form och byggnad
� läran om betydelsebärande orddelar särsk. hur de anv. och kombineras
med varandra synonymer är formlära och syntax
Ofta i betydelsen om ett språks förråd av betydelsebärande orddelar
� läran om jordens landformer deras uppkomst och utveckling
SHULIHUL��(sluten) kurva som runtom begränsar en yta särsk. en cirkel el. likn.
geom. figur
SUDJPDWLVN som har att göra med praktisk nytta eller resultat
5HJLRQDOLVP: åskådning som tillmäter (även mer avlägsna) landsdelar stor
betydelse ofta med tonvikt på kulturell och ekon. självständighet gentemot
en centralregering.
VFHQRJUDIL den visuella miljön i film- eller teateruppsättning
VWDWLVN�som inte undergår förändring fastän detta (ofta) antyds vara önskvärt,
motsatsord dynamisk
VHPLRWLN läran om olika teckensystem såväl språkl. som icke-språkl.; om
studiet av tecknens betydelser, kombinationsmöjligheter, användning m.m
VWDG
� (vanligen) större, mer betydande tätort förr med spec. ställning och spec.
rättigheter och skyldigheter; numera ej som särsk. kategori i admin.
sammanhang
� (vanl. i sms.) plats för viss verksamhet: ERVWDG; HOGVWDG; YHUNVWDG
 I denna uppsats beteckning för den traditionella stenstaden.
7DEXOD�UDVD oskrivet blad särsk. bildligt om ngt som ännu inte fått karaktär
utan kan utvecklas i alla tänkbara riktningar
WDNWLO som har att göra med känselsinnet

7HNWRQLN� läran om jordskorpans byggnad och struktur: SODWWHNWRQLN
HIST.: sedan 1900; till grek.� WHNWRQLNRV 'som avser byggnadskonsten', till
WHNWDQ 'snickare; byggmästare'.
Inom arkitekturen används termen för att beskriva den aktivitet som lyfter
upp konstruktionen till en konstform. (myntat av Karl Böttischer, tysk
estetiker)
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