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Förord 

Den här uppsatsen är skriven under våren 2012 
som den avslutande delen av 
kandidatprogrammet i Fysisk planering vid 
Blekinge Tekniska Högskola.  

Jag vill tacka min handledare Boje Hultman för 
stöd och råd under arbetets gång samt 
Sollentuna kommun och planeringschef Anders 
Hallmén.   

 

 

Andreas Mayor  
Västerås, maj 2012 
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Sammanfattning  

Det här kandidatarbetet behandlar hur en typisk 
förortsmiljö, Rotebro centrum i Sollentuna 
kommun, med hjälp av rådande 
blandstadsidéer kan utvecklas till att bli en 
miljö som präglas av blandade och integrerade 
funktioner. Med utgångspunkt i kommunens 
översiktsplan tas ett gestaltningsförslag fram 
med hjälp av rådande teori. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka och beskriva 
blandstad som ett planeringsbegrepp och se hur 
Rotebro centrum kan förtätas och utvecklas 
med en blandstadskaraktär för att upplevas 
trivsamt, tryggt och levande. Hur skapas en 
tydligare urban karaktär och vilka funktioner 
kan inkluderas.  

Genom aktivitetsobservationer, intervjuer och 
platsanalyser identifieras nuvarande problem 
och möjligheter. Nuvarande svårigheter finns i 
bullerproblematiken som idag gör sig påmind i 
stora delar av området, från både passerande 
tågtrafik, närliggande motorväg och flygtrafik. 
En stor möjlighet ligger i Rotebros nuvarande 
bebyggelse som i viss mån redan är av blandad 
karaktär, den senaste förnyelsen skedde för 
några år sedan och har mottagits positivt av de 

boende, möjligheter finns också i att mycket 
mark i anslutning till centrumet är fri att 
exploatera.  

Genom att identifiera ett antal viktiga aspekter 
i behandlad teori kring hur en god blandad 
bebyggelse planeras och uppstår kan en 
generell strategi tas fram som sedan ligger som 
grund för gestaltningsförslaget. Fokus ligger 
under hela arbetet på att skapa trivsel, trygghet 
och livlighet.  

Strategipunkterna tät struktur, tillgänglighet, 
variation i form, grönska och funktionell 
struktur efterföljs i förslaget för Rotebro 
centrum som innebär en förtätning med 
rutnätsstruktur där bebyggelsen varierar i 
utformning och höjd. Stora innegårdar skapar 
tysta fasader bort från bullret samtidigt som 
grönska bjuds in i området. Ökad tillgänglighet 
för gående och cyklister med breda trottoarer 
och shared spaceprincip tillämpad vid torgytan 
introduceras. Allékantade gator, 
kantstensparkering och upphöjda korsningar 
ökar trafiksäkerheten och tryggheten. En ny 
parkmiljö och en sportanläggning är andra 
delar av gestaltningsförslaget. En blandstad bör 
för bästa resultat växa fram organiskt och 
blandningen gammalt och nytt är central. 

Befintlig bebyggelse behålls därav i de flesta 
fallen. 
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1.1 Bakgrund 

I takt med att människor idag flyttar till städer 
och tätbebyggda områden i större utsträckning 
måste städerna bli fungerande för att i sin tur 
kunna erbjuda människor en väl fungerande 
vardag. Genom att ha sina funktioner samlade 
kan staden erbjuda ett rikt och varierat utbud 
tillgängligt för alla. (Arkitektur och politik, 
2009, p.32) I debatten kring stadsbyggnad har 
bostadsmiljöer som inte bara är sovstäder 
efterlysts. Stadsdelar som även har liv dagtid 
eftersträvas och en integration av bostäder, 
arbetsplatser och handel ses ofta som en 
potentiell lösning. Olika funktioner anses också 
skapa en förbättrad trygghet och attraktivitet 
för området. Blandstaden har blivit den nya 
stadsbyggnadsvisionen, ändå finns ingen helt 
klar definition av begreppet som kan användas 
universalt inom planeringen. Gemensamma 
och genomgående drag får istället hittas och 
analyseras. Stadsmässighet, variation och täthet 

nämns ofta när blandstaden diskuteras eftersom 
innerstaden och/eller småstaden ofta fungerar 
som en modell för hur lyckad 
blandstadsbebyggelse kan utformas. Begreppet 
är samtidigt komplicerat och innehåller för- 
och nackdelar. Stadsbyggnadsdebatten lyfter 
ofta frågan hur stadens olika funktioner ska 
organiseras och lokaliseras i stadsmiljön. 
Följderna av en alltför stark uppdelning av 
funktioner, en uppsplittring av vardagslivet, 
uppmärksammas alltmer. Samtidigt som 
behovet av separering mellan bostäder och 
arbeten inte är lika stor idag som förr är en 
konsekvent integrering varken genomförbar 
eller önskvärd. I vilken grad och vid vilka 
tillfällen blandstadskonceptet bör appliceras i 
planeringen debatteras därav frekvent. 
(Bellander, 2005, s.6) Det finns inte heller 
några helt självklara bevis för att en blandstad 
skulle vara mer välfungerande än befintliga 
separerade stadsmiljöer idag. Flera menar dock 
att en lyckad blandstadsbebyggelse kan skapa 
ökad trygghet, trivsel och samtidigt göra 
området/staden mer levande på grund av 
funktionsblandningen. När städerna förtätas 
allt mer kommer öppna offentliga platser, torg, 
parker, lekplatser och stråk få en allt större 
betydelse och kommer att utnyttjas av allt fler. 
En allmän satsning på att göra dessa mer 
attraktiva kommer behövas då framtiden inte 
kommer ha ekonomiska resurser att låta dem 

vara oanvända. (Arkitektur och politik, 2009, 
s.37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Utgångspunkt 

Utgångspunkten för detta arbete handlar om att 
omvandla Rotebro centrum i Sollentuna 
kommun, Stockholms Län, enligt riktlinjer 
funna i kommunens översiktsplan. Detta 
innebär en fortsatt stadsförnyelse för att skapa 
ett attraktivare Rotebro centrum med 
kompletteringsbebyggelse i olika slag, från 
bostäder till verksamheter för idrott 
(Översiktsplan Sollentuna kommun, 2011, 
s.32)  Rotebro centrum är redan idag 
funktionsblandad i meningen att den innehåller 
flera olika funktioner, utgångspunkten blir 

En av många visioner för en kompakt och hållbar 
blandstadsbebyggelse. Modell av den planerade 
ekostaden Masdar i Förenade Arabemiraten.  
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därför att fortsätta utvecklingen och göra 
existerande och nya kvarter mer inbjudande 
och attraktiva samtidigt som begreppet 
blandstad undersöks utifrån aktuell teori.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Problem & möjligheter 

Problem med blandstaden som vision är att det 
saknas en tydlig definition och en enkel 
strategi för hur man skapar välfungerande, 
blandade stadsmiljöer. I vilken grad måste den 
fysiska strukturen i till exempel en förort 
förändras och utvecklas för att blandstadens 
idéer ska kunna förverkligas? Och vilka är 
egentligen dessa idéer? Delar av problematiken 
är att det ryms mycket i begreppet blandstad, 
allt ifrån ren funktionsblandning till aspekter 
kring social och estetisk blandning. Tanken 
med blandstad är att den skapar bättre 
livsmöjligheter för människor i en urban miljö 
än en funktionsseparerad stadsmiljö kan 
åstadkomma, detta är dock debatterat och 
stundtals kritiserat, det finns klara för- men 
även nackdelar vilket försvårar och 
problematiserar hela konceptet. Kan man 
överhuvudtaget tala om att en blandstad är 
bättre än någon annan planeringsidé eller 
stadsbyggnadsvision?  
 
Täthet är en stadsbyggnadskvalitet som 
stundtals räknas in när blandstad diskuteras. 
Även om täthet inte alls är synonym för en 
funktionsblandad miljö ökar blandstadens mix 
av människor och funktioner förutsättningarna 
för en hög täthet då antalet människor som 
uppehåller sig i stadsdelen ökar. Detta gör att 
en blandstad kommer vara tätare och mer 
levande än en funktionsseparerad stad. Detta 

leder i sin tur problematiken vidare till hur en 
trivsam, trygg och levande stad skapas. 

1.4 Planeringsförutsättningar 

Sollentuna kommun har tillsammans med 
resten av Stockholmsregionen en relativt 
komplicerad planeringsförutsättning genom att 
alla kommuner är integrerade med varandra 
och intimt sammanflätade över 
kommungränserna. Det får till följt att 
kommunerna är beroende av varandra och 
omvärlden. Befolkningen i Sollentuna var 
under år 2011 drygt 65 000, prognoser visar på 
en befolkning runt 75 000 runt 2020. 
(Översiktsplan Sollentuna kommun, 2011, p.8) 
Detta indikerar att Sollentuna växer stadigt och 
att en utveckling av Rotebro är befogad och 
realistisk. Kommunen är själva medvetna om 
att man står i ett epokskifte, den jungfruliga 
marken är slut och det är nu förtätning som är 
aktuellt. Ett stigande intresse för att bygga 
bostäder i centrala lägen och bygga centrala 
stadskärnor finns. Detta ställer krav på parker 
och fritidsområden. Sollentuna är också den 
kommun inom länet som har flest små centra 
samlade på en så begränsad yta (Rotebro är en 
av dessa) Att de kunnat överleva beror på att 
kommuninvånarna uppskattar utbudet och 
bidrar med köptrohet. Den väl utbyggda 
kollektivtrafiken från dessa centra bidrar också 

Stockholmsregionens läge med Sollentuna markerat 
i rosa. Rotebro symboliseras av den svarta punkten. 
Kartorna är inte i skala.  

N 
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till att människor använder dessa platser, 
Rotebro Station har till exempel upp mot 5700 
påstigande resenärer om dagen (Fakta om SL 
och länet 2010). Kommunens idéer för Rotebro 
är att torget kan bli kringbyggt utan att förstöra 
den visuella kontakten med andra sidan 
järnvägen. Längs Rotebrovägen kan bostäder 
och anläggningar för idrott placeras samtidigt 
som den kan göras mer inbjudande och 
attraktiv. Ett övergripande problem inom 
kommunen är buller, både från större vägar 
samt spårbunden trafik. När ny bebyggelse 
planeras måste detta speciellt beaktas.   

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och 
beskriva planeringsbegreppet blandstad, dess 
för- och nackdelar samt presentera hur Rotebro 
centrum kan förtätas och utvecklas med en 
blandstadskaraktär för att upplevas trivsamt, 
tryggt och levande. Hur skapas en tydligare 
urban karaktär och vilka funktioner kan 
inkluderas. 

1.6 Frågeställning 

-Hur kan blandstadens idéer tillämpas på 
Rotebro centrum för att området ska upplevas 
tryggt, trivsamt och levande? 

-Hur skapar man en tydligare urban karaktär i 
Rotebro centrum med hjälp av 
blandstadsbebyggelse? 

-Vilka andra funktioner kan Rotebro centrum 
kompletteras med för att upplevas mer 
attraktivt?  

1.7 Avgränsning  

Det är den fysiska miljön omkring Rotebro 
centrum som behandlas i uppsatsen. Med 
begreppet ”fysisk miljö” menas i det här 
sammanhanget området och närområdets 
offentliga miljöer, kommunikationer, fasader, 
påbyggnader osv. Arbetet avgränsas till 
Rotebro centrum samt den omgivande 
bebyggelsen enligt karta här på sidan. Arbetet 
följer Sollentuna kommuns översiktsplan där 
målet är att utveckla centrumet. Något 
resonemang kring om Rotebro ens ska ha ett 
centrum i framtiden diskuteras därför inte 
vidare. Rotebro IP bredvid Mikaelskolan har 
lämnats då det anses viktigt att även i 
framtiden främja barns idrott och hälsa. 
Översiktsplanen (Översiktsplan Sollentuna 
kommun 2011, p.9) ser gärna att idrott får mer 
plats i kommunen.  Parkeringsplatserna i det 
avgränsade områdets södra del tillhör 
loftgångshusen i väster men tar idag upp så 
pass mycket mark att det är motiverat att 

bebygga denna mark för att skapa en tätare 
stadsdel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Metod & material  

Följande stycke presenterar och diskuterar 
valet av metoder för det fortsatta arbetet. Det 
finns ingen metod som kan betraktas som vare 
sig fulländad eller fullständigt obrukbar, 

Avgränsat 
område i 
Rotebro. 

N 

0 50 100 
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genom att använda flera kan svagheter i en 
metod kompenseras av de starka sidorna i en 
annan. (Denscombe, 2009, s.184) Intervju-, 
observation- och dokumentmetod har används i 
arbetet för att behandla ämnet och platsen ur 
flera olika perspektiv. Studien i sig är en 
fallstudie där Rotebro centrum undersöks i dess 
normala förutsättningar. Fullstudien fungerar 
bra som tillvägagångssätt när man vill 
undersöka en fråga på djupet (Denscombe, 
2009, s.62) I det här fallet hur 
blandstadskonceptet kan appliceras på Rotebro 
centrum. I detta syfte fungerar området mycket 
väl då fallet är typiskt. Rotebro är i mångt och 
mycket ett typiskt område i Stockholms-
området. Resultatet av fallstudien kan därför 
till viss del tillämpas på andra fall. En vidare 
diskussion kring detta följer längre fram i 
arbetet.  

1.8.1 Observationer 

I avsikt att få en bredare insikt i hur det dagliga 
livet på den angivna platsen tillämpas 
observationsmetoden inom arbetet. Metoden 
erbjuder ett mycket påtagligt sätt att samla in 
data, istället för att fokusera på vad människor 
säger att de gör studerar man vad de faktiskt 
gör. Metoden bygger på ögats direkta 
observation av händelser och människor. 
(Denscombe, 2009, s.271) Nackdelen är att 

endast beteendet och inte avsikter studeras. 
Varför det inträffar lämnas obesvarat samtidigt 
som observationerna lätt kan bli förenklade 
alltför mycket. Även om metoden har en stor 
fördel av att insamlandet av datan äger rum i 
människors och händelsernas naturliga miljö 
kan materialet tyckas opålitligt i viss 
utsträckning genom främst perception. 
Principen innebär att två forskare eller 
datainsamlare som studerar samma sak kan 
komma fram till olika resultat. Detta kan bero 
på flera aspekter knutna till vårt psyke, 
däribland vad vi är vana vid, tidigare 
erfarenheter och det nuvarande tillståndet. 
(Denscombe, 2009, s.273) För att minska 
denna inverkan används observationscheman, 
så även i detta arbete. (se bilaga) Syftet med 
detta är att vara uppmärksam på samma 
aktiviteter, registrera data systematiskt och 
producera data som överensstämmer med olika 
observatörer.  

Syftet med observationen i det här arbetet är att 
få en tydligare bild av vilken typ av aktivitet 
som äger rum i Rotebro centrum under olika 
tidpunkter. Hela grundidén med 
blandstadskonceptet är att den ska skapa 
mänsklig aktivitet i stadsrummet under så 
många av dygnets timmar som möjligt. För att 
kunna avgöra i vilken mån området bör 
förändras är observationer av aktivitet 

nödvändiga. Denscombe (2009, s.276) pekar 
bland annat på vikten av att observationerna 
går och mäta på ett direkt sätt samt att ett 
minimum av tolkningar från observatören sker. 
Det är även av stor vikt att observations-
tillfällena är utspridda. Då detta arbete sker 
under en relativt begränsad period sker 
observationerna i ett tämligen litet tidsspann. 
För att ändå få ut så mycket data som möjligt 
har därför tre olika tillfällen valts ut. En 
fredagskväll, onsdagsmorgon samt vid lunchtid 
en torsdag. Samtliga tillfällen har varit helgfria 
dagar utan speciella händelser eller evenemang 
i området. (Se bifogat observationsschema för 
mer information.)  För att behålla miljöns 
naturlighet och för att inte ge någon märkbar 
inverkan har tre olika geografiska placeringar 
använts inom det angivna området (se kartbild 
s.35) där observationerna genomförts. 
Denscombe (2009, s.280) menar också att 
erfarenheter visar att ju längre tid man befinner 
sig på platsen, desto självklarare blir ens 
närvaro. Observationstiden vid varje plats är 
därför avvägd till ca 10 minuter, dels för att det 
är tidseffektivt, men framförallt eftersom man 
under denna tid hinner registrera aktiviteter 
samtidigt som inverkan på miljön inte blir stor.  

Resultat och vidare reflektioner finns att läsa i 
detalj i kapitel 3. Några grundläggande 
reflektioner är dock att vädret kan ha haft 
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inverkan då det varierade mellan gångerna. 
Tidsspannet mellan observationstillfällena 
skulle också kunnat vara längre om tidsplanen 
för detta arbete skulle tillåtit detta.  

1.8.2 Intervjuer 

För att i ett senare skeda kunna presentera ett 
väl underbyggt planförslag över området krävs 
ökad kunskap och förståelse av hur trivseln, 
tryggheten och livligheten upplevs idag, 
intervjuer med utvalda personer har därav till 
syfte att fånga in åsikter, uppfattningar, känslor 
och erfarenheter kring Rotebro centrum. 
Denscombe (2009, s.233) menar att intervjuer 
är en utmärkt metod för att utforska just åsikter 
i ett fall. Det finns flera olika typer av 
intervjuer där den som intervjuar själv kan 
avgöra hur mycket man ska styra. Den 
semistrukturerade varianten innebär att den 
som intervjuar har färdiga frågor som ska 
besvaras, denna typ av intervju har i det här 
fallet valts. Genom att vara flexibel när det 
gäller följdordningen och låta den intervjuade 
utveckla sina tankar och tala till punkt kan 
svaren bli utförliga. Frågorna är öppet 
formulerade i syfte att inte leda den intervjuade 
till givna svar. Ett uppenbart problem med 
intervju som metod är någonting som kallas 
intervjuareffekten. Den som svarar på frågorna 
anpassar svaren till efter den som ställer 

frågorna. Det är i synnerhet intervjuarens kön, 
ålder och etniska ursprung som påverkar datan. 
Det spelar ingen roll om intervjun sker ansikte 
mot ansikte, online eller via telefon. Hur 
mycket svaren ändras beror självklart på den 
som svarar och det kan variera från gång till 
gång. (Denscombe, 2009, s.244)  

I det här arbetet har boende i Rotebro samt 
kommunens planeringschef blivit intervjuade. 
Sollentuna kommuns planeringschef Anders 
Hallmén medverkan skedda via e-post kontakt 
(2012-05-09) där förskrivna frågor skickades 
över, detta på förfrågan av den intervjuade 
själv. Intervjuareffekten kan minska genom 
denna tillämpning samtidigt som svaren ofta 
återspeglar genomtänkta uppfattningar snarare 
än spontana svar (Denscombe, 2009, s.248) 
Boende i Rotebro har tillfrågats och intervjuats 
i det aktuella området helt spontant, totalt 9 st 
(2012-05-10). Personerna är dock utvalda efter 
några kriterier, målet har varit att ha en jämt 
könsfördelning samt ha olika åldrar och därav 
olika erfarenheter representerade. 
Intervjuareffekten har påverkat dessa 
intervjuer, i vilken grad går att diskutera. En 
kort bakgrundsfakta till varför intervjuerna 
görs har presenterats samtidigt som eventuellt 
känsliga ord som ”exploatera” ”bygga om” 
”förändra” undvikits för att inte redan på 
förhand skapa en skepsis hos dem som är nöjda 

med området idag. De tillfrågades svar har 
antecknats ner direkt vid intervjutillfället och 
sedan sammanfattats kort i kapitel 3. Viss 
kritik kan framföras mot att de intervjuade alla 
befunnit sig i Rotebro centrum, det kan finnas 
människor som undviker området eller som 
inte var där just när intervjuerna gjordes, deras 
synpunkter skulle kunna varit värdefulla men i 
ramarna för det här arbetet har gjort att möten i 
det offentliga rummet varit det som kunna 
motiverats utifrån det tidsspann som funnits.  

Kontrollera validiteten i intervjudata kan göras 
genom efterforskning på konkreta frågor där 
det finns ett tydligt svar. (Denscombe, 2009, 
s.265) I detta fall används metoden för att lyfta 
fram åsikter och erfarenheter hos de 
intervjuade vilket i sig minskar behovet att 
kontrollera dess trovärdighet. Resultat och 
vidare reflektioner av de tillfrågades svar 
presenteras längre fram i arbetet.  

1.8.3 Dokument 

Dokument i sig kan betraktas som en datakälla, 
då främst skriftliga källor. Något som är av 
yttersta vikt är dokumentens autenticitet och 
trovärdighet. I vilket syfte skrevs det och av 
vem? Hade författaren någon särskild åsikt och 
kan detta ha färgat framställningen? 
(Denscombe, 2009, s.301) När skrevs 
dokumentet bör också reflekteras över, är 
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informationen fortfarande aktuell? 
Stadspublikationer anses extra trovärdiga samt 
vara objektiva, vetenskapliga rapporter och 
avhandlingar går också att granska och har 
redan från början högt ställda krav på sig från 
utgivande universitet. Akademiska tidskrifter 
och kommersiella förlag granskar ofta texterna 
innan de går i tryck av experter, detta 
garanterar läsaren en viss försäkran om 
kvaliteten. Välkända förlag och tidskrifter har 
en större tyngd än nya, ansvarig utgivare kan 
också underlätta utvärderingen samt om boken, 
artikeln eller tidskriften kommer ifrån ett 
universitetsförlag. (Denscombe, 2009, s.303) 
Vald litteratur för teorin i detta arbete har till 
avsikt att både visa på aktuellt 
planeringsmaterial samt vetenskapliga 
utgångspunkter. Teoridelen försöker inte visa 
på en sanning utan diskutera och spegla nutida 
ideal kring attraktiva blandstäder samtidigt 
som relevant vetenskap i form av artiklar visar 
på förankringen i den vetenskapliga grenen. 
Gunilla Bellanders rapport Blandstaden (2005) 
för Boverket lyfter fram flera aspekter som 
behandlas i arbetet kring Rotebro. Rapporten 
presenterar både för- och nackdelar, 
samhällsbyggnadskritik och hur idealet med 
blandstaden växt fram. Den har valts utifrån 
Boverkets långa kunskap, inverkan och 
betydelse för planering i Sverige. Rapporten 
belyser blandstad som koncept både i positivt 

och negativt ordalag och visar på möjligheter 
och svårigheter. Michael Larices The Urban 
Design Reader (2006) är en samlig av artiklar 
och kapitel från varierande litteratur och 
författare inom arkitektur och planeringen. 
Denscombes (2009, s.303) talade om förlag 
och dess trovärdighet. The Urban Design 
Reader (2007) är utgiven av det respekterade 
förlaget Routledge i London med anor från 
1800-talet. Detta kan ge den viss trovärdighet 
även om de olika kapitlen självklart kan 
variera. Cities for People (2010) av Jan Gehl 
används också för att visa på konkreta 
lösningar för att skapa trivsel, trygghet och så 
vidare. Gehl har under många år gjort sig känd 
genom sina planeringsidéer och ligger bakom 
flera böcker. Innehållet speglar ofta hans egna 
åsikter och eventuell kritik mot innehållet är 
den brist på referering till andra aktiva 
författare och forskare på området, det är svårt 
att kritiskt granska det rena innehållet. Många 
av de exempel som lyfts fram (till exempel 
stadsomvandlingen av Melbourne och Ströget i 
Köpenhamn) är projekt som Gehl själv ligger 
bakom. Att ha i åtanke är dock att Cities for 
People antagligen mer ska ligga till grund för 
en diskussion och inspiration snarare än att 
vara ett underlag för vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar. På den vetenskapliga sidan har 
Lena Steffners avhandling (2009) från Lunds 
Universitet kring värdering av stadsmiljöer 

samt Bergdahl och Rönn (2001) Planering för 
funktionsintegrering- problem och 
utgångspunkter valts. Genom att dessa följer 
strikta vetenskapliga krav och riktlinjer kan 
läsaren utan större svårigheter granska 
resultaten och materialet, detta är även gjort av 
ansvarigt universitet. Övrig litteratur är tagen 
ur välkända tidskrifter kring planering (Anna 
Modins Blandstad- en vision, med och utan 
verklighet. PLAN, nr 4, 2006 till exempel) 
utgivningar från större, välkända förlag (Jacobs 
(2005) Bokförlaget Diadalos, Mikoleit (2011) 
MIT Press) eller från välkända forskare och 
författare med lång erfarenhet.  

En avvägning har gjorts mellan hur många rena 
vetenskapliga källor och mer 
planeringsinriktade dokument som använts, 
eftersom syftet med hela arbetet är att 
presentera ett planförslag för 
blandstadskaraktär i Rotebro har visst fokus 
legat på att hitta konkreta exempel istället för 
att rent allmänt diskutera planeringsproblem, 
till exempel sociala och ekologiska frågor. 
Genom att presentera relevant planeringsteori 
kring blandstad och attraktivitet kan det 
slutgiltiga planförslaget baseras på faktiska 
källor och inte endast eget tyckande. 
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1.8.4 Platsanalyser 

För att få en fördjupad kunskap kring den 
bebyggda miljön i Rotebro används 
analysmetoder för området. En enkel analys 
med liknande utgångspunkter som den 
välbeprövade Lynchmetoden används för att 
markera strukturer och element i den bebyggda 
miljön i Rotebro. Den har däremot inte samma 
analytiska principer och kallas därav i det 
fortsatta arbetet Elementanalys. Metoden har 
utförts genom studier av kartor samt gångturer 
genom området. Att ha i medvetandet är att 
analysen är en subjektiv inventering som kan 
få varierande resultat beroende på vem som 
utför den. Undersökaren har ett 
utifrånperspektiv som kan innebära att 
resultatet och uppfattningen inte delas med 
boende i området. Detta är både en negativ och 
en positiv aspekt, negativt i bemärkelsen att 
kunskap om området går förlorad samtidigt 
som nya ögon på miljön belyses. En andra 
analysmetod som används är en 
stadsrumsanalys som Lena Steffner (2009) 
använder i sin avhandling. Den svarar på 
frågan ”hur är staden byggd?”. 
Utgångspunkten är de redan existerande 
förutsättningarna som återfinns i området. 
Genom att vara så detaljerad som möjligt blir 
analysen mer tydlig. Likt Steffner avser även 
analysen i detta arbete att i huvudsak utgå från 

företeelser som kan regleras av planerare. 
Metoden är utförd utifrån kartor och litteratur 
samt genom en observation gjord till fots 
genom området där på förhand uppställda 
punkter; bland annat gator, hustyper och så 
vidare studeras. Likt den första 
elementanalysen är även denna subjektiv, vad 
som tas med och inte kan variera beroende på 
vem som gör den samt hur denne rör sig 
genom området. För att komma tillrätta med 
delar av denna problematik är analysen 
genomförd utefter ett förbestämt stråk. (se 
bifogad karta) Som undersökare måste platsen 
angripas på något sätt och både 
elementanalysen samt Steffners metod har till 
avsikt att fungera som ett bra första 
angreppssätt och på sådant sätt ge en tydlig 
bild av hur den bebyggda miljön i det 
avgränsade området ser ut i dagsläget.  

Då Rotebro och kommunen har problem med 
buller och detta kan ha en negativ inverkan på 
den upplevda trivseln i området har det ansetts 
motiverat att utföra en enklare bullstudie. 5 
punkter har valt ut och dB (A)-mätningar har 
där gjorts vid samma tillfällen som 
observationsstudierna genomfördes. 
Mätperioden har varit under 40 sekunder på 
vid varje tillfälle och punkt. Värdena har sedan 
slagits ihop och bildar ett medelvärde. 
Hjälpmedel att mäta dB (A) har här varit en 

application för smartphonen Apple Iphone, 
programmet heter ”dB volume” och är 
utvecklat av det tyska företaget DSP mobile. 
Företaget menar att resultaten oftast är väldigt 
precisa men påpekar samtidigt att man 
fortfarande använder en mobiltelefon och inte 
en professionell dB (A)-mätare. Valet att ha 
med denna analys är för att visa på de olika 
bullernivåerna i området, tanken är att ge en 
grundläggande kunskap kring detta och för att 
få viss insikt i vart bostadsbebyggelse bäst 
placeras. Detta även om mätutrustningen till 
viss del kan ifrågasättas.  
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Det här stycket behandlar arbetets teoretiska 
del i syfte att ge en fördjupad bild av 
blandstaden samt hur en trivsam, trygg och 
levande miljö kan skapas med hjälp av fysiska 
element. Presenterad teori ligger sen till grund 
för planförslaget över Rotebro centrum.  

2.1 Definitioner  

Här nedan följer några nyckeldefinitioner för 
det vidare teoretiska resonemanget.  

Blandstad Det finns ingen helt klar definition 
av begreppet blandstad som kan användas 
universalt inom planeringen. Gemensamma 
drag innefattar dock småstaden och/eller 
innerstaden som förebild. Blandstaden anses 
positiv och någonting som bör eftersträvas, den 
innehåller en tät men fattbar byggnadsstruktur 
vilket skapar närhet mellan funktioner och 
aktiviteter samtidigt som brukarna och 
människorna i blandstaden kontinuerligt möts 
av upplevelser och händelser i det offentliga 

rummet. Genom de olika aktiviteterna är 
stadsrummet befolkat hela dygnet och ger 
därigenom ökad trygghet och trivsel. 
Gaturummet är det bärande elementet i 
blandstaden. (Bellander, 2005, s.5) Bellander 
(2005, s.5) menar att blandstaden inte är en 
formfråga, till exempel kvartersstad eller hus i 
park. Det är istället en fråga om stadsmiljöns 
offentlighet samt tillgänglighet. Boende och 
besökare i en blandstad ska inom synhåll eller i 
alla fall på gångavstånd ha tillgång till 
funktioner utöver bostadsändamål.  

Stadskaraktär/Urbanitet I den rådande 
stadsbyggnadsdebatten används begreppen 
stadskaraktär och urbanitet flitigt. I den här 
uppsatsen avser de liknande principer, det vill 
säga en bebyggd miljö som genom sitt folkliv, 
täthet och utbud påminner om traditionell 
stadsbildning. Lena Steffner (2009, s.5) 
fortsätter resonemanget om att en god 
stadskaraktär och urbanitet innehåller 
kommersiella bottenvåningar samt att 
byggnader är placerade intill varandra så att 
slutna gaturum och platser bildas. Variation i 
form och färg samt multifunktionell 
användning av gator är andra aspekter.  

Trivsel (Känsla av) Trevnad och 
välbefinnande. (Nationalencyklopedin, 2012)  

Trygghet Fri från oroande eller hotande inslag 
om företeelser som utgör en del av människans 
omgivning. (Nationalencyklopedin, 2012) 

Livlighet/levande Som ger intryck av liv, som 
kännetecknas av rörlighet (National-
encyklopedin, 2012)  

 

 

 

2.2 Motiv till blandstadsdebatten 

I debatten kring stadsbyggnadsfrågor har det 
länge efterlysts bostadsmiljöer som inte enbart 
fungerar som sovstäder utan har ett liv även 
dagtid, samtidigt har tidigare behov av att 
separera arbetsplatser från bostäder av 
miljöskäl delvis försvunnit. Röster kring 

Typiskt gaturum i Köpenhamn, Danmark. 
Stadskaraktären skapar enligt många en 
känsla av trivsel, trygghet och livlighet.  
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förbättrat underlag för service samt 
samutnyttjandet av olika nyttigheter samt 
jämnare trafikbelastning på redan existerande 
infrastruktur hörs också. (Bellander, 2005, s.6)  

Grundprincipen som utsatts för kritik är den 
långtgående funktionsuppdelningen som 
uppstått i våra städer, zonering har tömt 
stadsmiljöerna på funktioner och människor. 
Ofta får funktionalismen skulden men även om 
funktionsuppdelningen fick ett stort genomslag 
i och med modernismen fanns redan dessa 
tendenser sedan tidigare. Stadsupplösningen 
var ett känt faktum långt innan 
funktionalismen/modernismen formulerade 
sina tankar och idéer. Zoneringstankarna 
uppkom redan under industrialismen med 
separeringen av fabriker och bostäder. Bristen 
på hygien, sanitära olägenheter, dålig luft samt 
brist på sol och ljus fortsatte sedan in i det 
funktionalistiska byggnadsidealet och den täta 
kvartersstaden började överges. (Bellander, 
2005, s.7,s.20) Funktionalismens framgång 
beror till stor del på utvecklingen av snabba 
transportmedel, då primärt privatbilismen. 
Avstånd mellan stadens olika funktioner 
spelade plötsligt inte någon större roll. Det är i 
spåren av detta, den funktionsuppdelade och 
splittrade staden, som argumenten för 
skapandet av blandstäder uppkommit. Dels för  

att skapa en mångfald i livsmiljön, en stad som 
innehåller en social variation av människor. 
Faktum att ekonomisk, politisk och religiös 
mark inte längre ligger samlad på en plats har 
gjort att den bebyggda miljön i staden samt 
dess offentliga rum tappat sin betydelse och 
istället blivit en ända stor trafik- och 
parkeringsplats och/eller endast en plats för 
handel. (Madanipour, 2004, s.268) Andra 
argument som framförts och presenterats är att 
man uppnår en effektiv och hållbar situation 
om bostäder, handel och arbete samordnas i 
samma områden. Hushållningen med 
kommunala investeringar som fjärrvärme, 
transporter, kollektivtrafik och så vidare ses 
också som ett mål. (Bergdahl et al, 2001, s.7) 
Bellander (2005, s.56) menar att den urbana 
livsstilen blivit populär och boende i staden 
attraherar fler, ett generationsbrott har skett. 
Det finns även en övervägande majoritet hos 
landets kommuner om fördelarna och 
eftersträvan av att bygga blandstad, 
intresseorganisationen Sveriges Arkitekter 
skriver i Arkitektur och politik- 
arkitekturpolitik för Sverige 2010-2015 (2009, 
s.31) att framtidens hållbara städer ”byggs 
tätare än idag. Genom att ha sina funktioner 
samlade kan staden ha ett rikt och varierat 
utbud tillgängligt för alla”. Men även om de 
flesta är för en funktionsblandad bebyggelse, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den förindustriella 
staden, integrering av 
arbete och bostäder. 

Industriepoken, 
Arbete och bostad i 
skiljda kvarter. 

Senindustrialismen, 
arbete och bostäder 
i skilda områden.  
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blandstaden, uppkommer ofta konflikter 
mellan olika intressen när planer för dessa 
städer och områden ska planeras. (Bergdahl et 
al, 2001, s.7) De inblandade gillar inte alltid 
hur intresskonflikter behandlas av 
blandstadsprincipen. Som boende skulle man 
kanske helst se att sin gata spärrades av för 
genomfartstrafik eller att den högljudda 
daghemsverksamheten på gården lokaliserades 
någon annanstans. Ett mindre industriföretag 
kan föredra ett mer perifert läge framför ett 
centralt för att ligga geografiskt nära liknande 
industrier eller för att antalet gratis parkeringar 
är större där. Detta leder oss tillbaka till 
zoneringsidéerna där bostäder, handel och 
arbeten ligger separerade från varandra. 
(Modin, 2002, s.27) Även om kritiken mot 
funktionsseparering blir allt högre tar 
fortfarande funktionsuppdelade områden form i 
översikts- och detaljplaner (Bergdahl et al, 
2001, s.7) Aktuella exempel på detta är 
universitetscampus som oftast och helst ska 
vara ett tydligt område i stadsbygden, gärna 
utanför den direkta stadskärnan men ändå på 
lagom avstånd så att det upplevs attraktivt. Ett 
mer blandstadsanpassat universitet är istället 
ett cityuniversitet där de olika fakulteterna 
ligger utspridda i staden med gångavstånd. 
(Bellander, 2005, s.16) Den ständiga jakten på 
ekonomisk tillväxt leder ofta till satsningar på 
stadskärnorna och områden som ska locka 

investerare och turister. Resultatet blir ofta 
exklusiva shoppingstråk och rena turistzoner 
med aktiviteter anpassad för besökare. (Zukin, 
1998, 826) Även klusterbildningar blir allt 
vanligare och efterfrågas av näringslivet. Man 
menar att likartade företag som ligger 
samlokaliserade skapar en ökad dynamik, 
kompetens och kunskapsutveckling. Risken är 
dock uppenbar att mark som skulle varit mer 
lämplig för bostadsbebyggelse tas i anspråk. 
Kluster kan innebära en utglesning av 
verksamheter i andra delar av stadsmiljön 
(Bellander, 2005, s.17) Att undvika störningar 
är fortsatt viktigare än att hålla fast vid 
kvaliteter i stadsmiljön som skapas genom en 
mångsidig markanvänding. På sådant sätt 
premieras enfunktionella områden och 
utglesning av stadslandskap fortfarande. 
(Bergdahl et al, 2001, s.7) Vägen till den 
gränslösa staden är lång. Det är kanske därför 
blandstaden blivit förebilden och motvikten till 
dagens tendenser att dela upp staden i 
områden, att sätta gränser och peka ut 
funktioner. Zukin (1998, s.832) menar att 
vägen till en attraktiv och inbjudande stad kan 
ske genom skapandet av en blandstad där 
turistområden, rena handelsområden och 
enorma sportfält bryts ner till mindre delar av 
en större helhet, dessa koncentrerade  

 

 

 

 

 

 

 

 

funktioner bör spridas ut i staden. Stadens idé 
är närheten mellan skillnader, inte olika 
funktioner i avgränsade områden. Det är just 
detta som kännetecknar hela tanken med den 
blandade staden. (Bellander, 2005, s.16) 

2.3 Fördelar & nackdelar med blandstad 

I följande stycke presenteras för- och nackdelar 
med blandstads- och zoneringsprinciperna, 
detta i syfte att ge en klarare och djupare bild 
av hindren och utmaningarna. Göran Carléns 
teoretiska genomgång (Bergdahl et al, 2001, 
s.12-13) presenteras dels på en makronivå med 
staden som helhet samt även på mikronivå som 
utgår från stadsdelar och kvarter. Hildebrand 
Frey (Larice et al (red.), 2007, s.331) redovisar 
också sina reflektioner men utifrån ett mer 
allmänt perspektiv.  

Mälardalens Högskola i Västerås har ett 
campusområde som tar upp flera kvarter och 
upplevs därav mycket dominerande.   
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2.3.1 Nackdelar med blandstad 

Nackdelarna med blandstaden, dvs. fördelen 
med zonering presenteras här nedan. Carléns 
resonemang och reflektioner behandlas först.   

Minimera negativa externa effekter. På 
stadsdelsnivå handlar det om att undvika 
störningar mellan till exempel grannar. Om 
inte kommunen eller samhället i stort reglerar 
användningen på marken vet man inte vad 
grannen på sin närliggande tomt tar sig för. På 
stadsnivå undviker man bland annat större 
miljöstörningar samt trängsel i trafiknätet.  

Skapa positiva externa effekter. Det är i 
stadens och samhällets intresse att skapa torg, 
gator, vägar, grönområden och så vidare. Detta 
kan inte den fria marknaden göra på egen hand. 
På en övergripande stadsnivå handlar det om 
att lokalisera arbetsplatser på lämpligt sätt för 
att hålla ihop staden. 

Fördelningspolitiska. På stadsdels 
/kvartersnivå innebär det att fördela ut 
allmänna platser i stadsrummet. På 
makro/stadsnivå ses lokalisering av 
arbetsplatser, handel och bostäder som ett sätt 
för kommunen att ge medborgarna den bästa 
tillgången på den gemensamma välfärden.  

 

Hildebrand Freys (Larice et al (red.), 2007, 
s.331) argumenterar mot en blandad 
bebyggelse på följande sätt.  

Inte bevisat välfungerande. Tanken på 
blandstad tar inte hänsyn till den hårda 
verkligheten som ekonomisk efterfråga, 
ekologisk hållbarhet och sociala förutsättningar 
kräver. Grundproblemet är att principen 
ignorerar orsak och effekt av decentralisering, 
och fördelarna som kan uppkomma.  

Att den kompakta blandstaden motsätter sig 
förorten och landsbygden. Att fördelarna vid 
en hög täthet kan förvandlas till nackdelar 
genom trängsel, energiförbrukning och så 
vidare. Faktum att telekommunikationer tillåter 
människor att leva på landsbygden motsäger 
idén kring den kompakta staden.  

Brist på grönyta. En grön stad är svår att 
förlika med en kompakt blandstad där öppna 
ytor byggs igen vilket i slutändan skapar sämre 
livsmiljöer för stadens boende.  

Ändrat, missgynnande fokus. Resultatet rent 
politiskt av införandet och förespråkandet av 
täta städer skulle bli en försummelse av 
landsbygden och tidigare tillväxtcentra utanför 
stadskärnan. Det ekonomiska fokuset skulle 
enbart hamna på existerande städer och 
stadskärnor.  

 

Livskvalitetproblem för boende i staden. Täta 
städer skulle orsaka trafikstockningar, försämra 
luften och orsaka brist på utrymme och 
integritet i staden, detta syns redan i städer som 
Kairo, Rio och Calcutta. 

Ökad segregation. Den kompakta staden skulle 
skapa ökad social segregation då kostnaden för 
boende i stadskärnan och närförorterna skulle 
öka.  

 

 

 

Brist på grönska i Belfast, Nordirland.   
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Kollektivtrafik i Belfast, Nordirland.   

2.3.2 Föredelar med blandstad 

Genomgången visar även på nackdelar med 
zonering och därav fördelen med 
blandstadsbebyggelse. (Bergdahl et al, 2001, 
s.13) 

Inflexibilitet över tiden. Kan vara svårt att 
införa nya användningar i redan befintliga 
enfunktionella områden. Det krävs ofta att hela 
området förändras i ett sammanhang för att det 
ska bli möjligt att starta en ny användning i 
området.  

Funktionsuppdelningens bieffekter. Det finns 
både sociala nackdelar genom en brist på 
kollektiva nyttigheter som till exempel en 
levande närmiljö. Negativa fördelningseffekter 
uppkommer också genom att utbudet på 
blandstadsbebyggelse understiger efterfrågan 
och på så viss pressar upp priserna i dessa 
områden.  

Dålig precision i att förhindra negativa 
externa effekter. Utsläpp av farliga ämnen i 
luften, lukter från industrier samt buller är 
exempel på negativa effekter som inte går att 
rumsligt avgränsa i staden.  

Zonering som ett sätt att skapa system av 
effektiva fördelningar av verksamheter kan 
ifrågasättas. Zoneringsprincipen fungerar 

dåligt i praxis genom att kommuner inte kan 
tillåta verksamheter så precist som man skulle 
behöva göra (till exempel ”lättare 
elektronikindustri”) i kommunala plan-
dokument. Det skapar också problem för 
existerande företag vid produktions-
omställningar och när efterfrågan på utrymme 
domineras av andra verksamheter.  

Funktionsuppdelningens motiv är mindre 
giltiga. Skalan och störningsgraden hos 
arbetsplatser är idag mindre än tidigare och 
utvecklingen fortsätter åt detta hål. Fler arbetar 
även hemifrån vilket skapar ett mindre 
underlag för kollektivtrafik till arbeten i 
enfunktionella områden.  

Argument som talar för byggandet av 
kompakta blandstäder presenterar Frey på 
följande sätt. (Larice et al (red.), 2007, s.331) 

Återanvändning. Redan befintliga stadsmiljöer 
och infrastrukturlösningar föryngras och 
bebyggs inom tätorten. Resultatet blir en högre 
andel människor i stadskärnan samtidigt som 
landsbygden bevaras.  

Prisvärd kollektivtrafik. Buss, tåg och 
spårvagnar som uppfyller det dagliga behoven 
hos dem utan bil ökar tillgängligheten och 
rörligheten. Det ökade antalet människor i 

staden skapar ett tillräckligt stort trafikunderlag 
för att få ner biljettpriserna.  

Positiva effekter vid minskad privatbilism. 
Som en följd av ökat resande med 
kollektivtrafiken minskar antalet privatbilar 
och tillhörande föroreningar. Mindre trängsel 
på vägarna skapar kortare restider för alla.  

Miljövinster. Lägre värmekostnader till följd 
av en tätare stadsstruktur med mindre 
energiförbrukning och mindre utsläpp.  

Social blandning. En hög befolkningstäthet i 
kompakta blandstäder skapar möjligheter till 
social mångfald genom spontana möten med 
människor från andra etniska, religiösa eller 
ekonomiska bakgrunder. Speciellt om bostäder 
och upplåtelseformer blandas i kvarteren. 

Ökade möjligheter för den lokala handeln, 
genom ett större antal invånare på samma 
markyta samt genom en förbättring av säkerhet 
och livskvalitet genom minskad biltrafik.  
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2.4 Hur kan en blandstad byggas? 

Blandstad och funktionsintegrering är inte helt 
synonyma. Funktionsintegration är ett medel 
för att nå målet, det vill säga blandstaden. Det 
finns ingen regel för hur många procent av den 
ena eller den andra funktionen som måste 
finnas i blandstaden, till exempel 30% 
bostäder, 30% handel, 30% kontor och 10% 
grönområden. (Bellander, 2005, s.5) För att 
något ska vara funktionsintegrerat behöver 
minst två ändamål omfattas på den bebyggda 
marken och ett av dessa måste vara bostad. Ett 
område med enbart service och arbete kan 
därför inte kallas funktionsintegrerat och är 
inte i sig vägen mot en blandstad. (Bergdahl et 
al, 2001, s.9) Men genom att blanda in 
bostäder i ett område kommer ett nytt liv 
skapas på gatorna även utanför de traditionella 
arbetstimmarna. Samma gäller förstås i rena 
bostadsområden som ofta upplevs som tomma 
under dagtid. Det är just upplevelser, oväntade 
möten och spänning som vi förväntar oss av en 
stadsmiljö. (Bellander, 2005, s.13) 

Debatten och förespråkandet av en blandstad 
beror i flera avseenden på klimatdebatten och 
sökandet efter hållbart stadsbyggande. För att 
städer ska kunna bli miljövänliga och minska 
sitt ekologiska fotavtryck behövs en 
fungerande bebyggelsestruktur. Två olika 

argumentationslinjer har vuxit fram, en 
kompakt och tät stad samt en glest utbyggd 
stad (Bellander, 2005, s.9) Det här arbetet utgår 
från tanken kring en kompakt och tät stad, inte 
utifrån att detta är bevisat mer hållbart utan 
eftersom det upplevs som mer stadslik och 
därmed passar bättre in på presenterad 
frågeställning om hur Rotebro kan få en mer 
urban karaktär.  

Den attraktiva marken inom storstäderna är 
ofta redan bebyggd, en funktionsblandad stad 
är betydligt lättare att åstadkomma vid 
ombyggnation eller komplettering vilket i sin 
tur kan betyda att blandstadsprojekt likt det 
föreslagna i det här arbetet skulle ha en större 
chans att nå ett lyckat resultat än vid en 
nyexploatering. Detta beror till viss del på att 
svårigheten att få verksamheter att flytta in i 
nybyggda områden. Inte förrän 
befolkningsunderlaget är tillräckligt stort och 
infrastrukturen samt kollektiva färdmedel är 
ordentligt utbyggt till och inom området 
kommer det bli attraktivt. (Bellander, 2005, 
s.52) Modin (2002, s.27) menar att blandstaden 
inte är någon mirakelmedicin utan att det tar tid 
att skapa en blandad stadsmiljö. Att bygga 
blandstad på ett par år låter sig inte göras, man 
kan möjligen bygga funktionsintegrerat men 
missar då den sociala aspekten. En homogen 
blandstad är en stad eller ett område som 

planerats och byggts i en fas, Bo01 i Västra 
Hamnen, Malmö är ett exempel på detta medan 
den heterogena blandstaden har skapats under 
en längre period, i flera fasor. De flesta 
uppskattade stadskärnorna är av denna typ. De 
glesa svenska tätorterna och framför allt i och 
mellan förortsområden har en markresurs som 
lämpar sig bra för förtätning. (Bellander, 2005, 
s.51) En blandad stadsstruktur är attraktivt och 
efterfrågat, på de platser där det redan finns bör 
den betraktas som en knapp och bräcklig resurs 
som måste värnas. (Bellander, 2005, s.7) En tät 
stadsstruktur och tätheten i ett område är ett 
mått på möjligheten att etablera verksamheter 
och skapa ett offentligt liv. En tätare och mer 
blandad stad gynnar jämställdheten mellan 
män och kvinnor samt personer i olika åldrar 
och bakgrunder. (Bellander, 2005, s.10) För att 
skapa en god blandstad med attraktiva 
offentliga platser och gator är tillgängligheten 
av yttersta vikt. Ju mer öppen en plats är, desto 
mer inbjudande blir den. Detta inkluderar både 
fysiskt tillgänglighet men även socialt. 
Misslyckas planerare med detta kommer 
stadsrummen vara tomma, även om 
populationen är hög i området. (Madanipour, 
2004, s.282) En förtätning av redan existerande 
områden inom tätortsgränsen skapar 
förutsättningar för en större andel boende 
vilket skapar underlag för service av olika slag 
samt ett bättre nyttjande av redan gjorda 
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investeringar som vägar, fjärrvärme, fiberoptik 
och så vidare. (Bellander, 2005, s.9) Kritiker 
mot en förtätning menar dock att grönområden 
försvinner vilket minskar trivseln och 
attraktiviteten inom staden samt att trängseln i 
staden ökar samtidigt som ineffektivitet i 
energianvändningen samt minskad 
tillgänglighet kan uppstå. (Bellander, 2005, 
s.10) Att just grönstruktur behövs eller 
kompenseras på annat håll vid en förtätning är 
av yttersta vikt menar Bellander (2005, s.51)  

Presenterat material och principer kan ge en 
känsla av att planerare bör ha en väldigt aktiv 
roll och att detaljer bör utformas med stor 
omsorg. Medans denna syn finns menar andra, 
till exempel Kevin Lynch, (Larice et al (red.), 
2007, s.180) att planerare borde ta ett steg 
tillbaka och göra så lite som möjligt. Lynch 
menar att det finns en längtan hos arkitekter 
och stadsplanerare att kontrollera så mycket 
som möjligt. Resultatet blir automatiskt inte 
bättre utan kan istället bli bristande och 
resultera i att platsen inte uppskattas och därav 
inte används. Zukin (1998, s.832) är inne på 
samma spår. Tanken att försöka skapa en 
helhet resulterar i att en statisk stadsmiljö 
skapas som lätt blir opersonlig, det levda 
rummet blir ett dött objekt. I vilket 
utsträckning planeringen bör utforma Rotebro 
kommer diskuteras längre fram i arbetet. För 

att kunna göra det studeras och presenteras i 
följande stycke mer ingående komponenter för 
en attraktiv stadsmiljö, utvalda delar är trivsel, 
trygghet och livlighet, det vill säga hur levande 
stadsrummet är. Till att börja med bör man inse 
att dessa tre aspekter hör ihop, trivseln skapas 
av den upplevda tryggheten på en plats som i 
sin tur kan bero på hur livlig den är. Varför just 
denna plats används av många människor beror 
antagligen på att den är trivsam. Aspekterna 
hänger bevisligen ihop och skapar en cirkulär 
process. Principerna under varje delkategori 
kan därför stundtals även appliceras på andra 
kategorier. I tidigare del har definitionerna av 
trivsel, trygghet och livlighet beskrivits. Hur 
detta kan skapas i den bebyggda miljön 
presenteras här, som en del av hur en god 
blandad stad byggs.  

2.4.1 Den levande/livliga staden 

Syftet med den här uppsatsen är dels att studera 
blandsstadsbegreppet, dels att se hur principen 
kan appliceras på Rotebro för att göra området 
trivsamt, tryggt och levande. Följande del går 
därmed in på dessa tre områden och studerar 
hur de kan skapas i en stadsmiljö. 

Kvantitet eller kvalitet Sällan har en planerare 
förmånen eller oturen att få skapa en plats helt 
från början. Det har alltid funnits något där 
tidigare, en historia, en karaktär, en mötesplats. 

Design handlar oundvikligen om att bygga på 
vad som redan finns på platsen. (Larice et al 
(red.), 2007, s.177) Att skapa ett livfullt 
stadsrum kräver att planerarna går varsamt 
fram, känslan i den nya miljön som skapas 
måste upplevas vänskaplig och välkomnande. 
Genom att människor använder stadens rum 
skapas folkliv vilket i sin tur genererar en 
levande stadskänsla. Staden behöver ett 
varierat stadsliv där rekreations och sociala 
aktiviteter blandas med nödvändig gångtrafik, 
till exempel människor som är på väg till och 
från jobbet eller skolan. Att endast fylla 
stadens gator med denna typ av människor, på 
väg mellan punkt A och punkt B är inte en 
indikation på en levande stad. (Gehl, 2010, 
s.64) Ett område behöver människor som 
spatserar, fönstershoppar, tittar på folklivet och 
så vidare för att få ett inbjudande stadsliv som 
upplevs levande. Antalet användare eller 
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passerande på till exempel ett torg är en faktor, 
den andra är hur länge dessa människor stannar 
och spenderar på torget. Ett stort antal 
människor som endast rör sig över torget och 
snabbt vidare ger en mindre livlig känsla än om 
en handfull människor spenderar längre tid på 
samma plats. (Gehl, 2010, s.71) Få människor i 
en gränd kan skapa en känsla av livlighet, det 
är alltså inte enbart antalet människor som 
spelar roll utan känslan av att stadsrummet är 
uppskattat och populärt hos människor. Studier 
runt om i världen visar att människor drar sig 
till andra människor. (Gehl, 2010, s. 25) Ställs 
man inför valet att gå nerför en övergiven gata 
utan människor eller en livlig gata med folkliv 
väljer en majoritet av människorna att välja 
den livliga. Barn leker inte heller alltid på 
ordnade lekplatser utan på gatan, 
parkeringsplatsen eller framför entrédörren där 
de vuxna befinner sig. Jane Jacobs är inne på 
samma spår (Mikoleit et al, 2011, s.30) och 
menar att planerare ofta tror att människor ska 
efterfråga tomma, lugna platser. Detta stämmer 
inte, människor älskar att titta på andras 
aktiviteter och ha människors närvaro intill sig. 

Äldre människor är inget undantag och följer 
på samma sätt folklivet men kanske från ett 
fönster, balkong eller en utplacerad bänk. En 
stor och viktig del av den sociala kontakten 
som finns i en stad är kopplad till att se och 

höra andras aktiviteter. Genom att lyssna, höra 
och uppleva andra, samlar vi själva 
information kring våra medmänniskor och 
samhället i stort. (Gehl, 2010, s.23)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Att skapa en livfull stad innebär i mångt och 
mycket handel. Hur livlig en plats är kan även 
bero på externa faktorer, till exempel vädret. 
På gågatan Ströget i Köpenhamn är 
gångtrafiken 35% långsammare på sommaren. 
Människor stannar upp och tittar på saker, 
möter vänner eller bara njuter av vädret. Detta 
betyder att samma mängd människor spenderar 
betydligt mer tid på gatan jämfört med vintern. 
(Gehl, 2010, s.71) Anne Mikoleit och Miritz 
Purckhauer (2011, s.52) menar även att tiden 
på dygnet skapar olika gånghastigheter i 
staden. På morgonen när människor är på väg 

till jobbet eller skolan är den generella 
hastigheten högre än på eftermiddagen då 
samma människor är på väg hem. Detta skapar 
olika förutsättningar för livlighet på en plats 
beroende på tidpunkt. Det är i de flesta fallen 
lättare att öka kvaliteten av en plats så att 
människor spenderar mer tid där än att försöka 
öka antalet besökare, den kvantitativa 
mängden. (Gehl, 2010, s.73)  

Byggda strukturen Levande städer kräver en 
kompakt stadsstruktur, rimlig 
befolkningstäthet, acceptabla gång- och 
cykelavstånd och offentliga rum av hög 
kvalitet. Många tror att en levande stad måste 
ha en hög densitet och en stor koncentration av 
boende och arbetsplatser. Detta stämmer inte 
helt, ett visst kritiskt antal människor behövs, 
så pass många att en funktionsblandad stadsdel 
kan motiveras, men detta behöver inte betyda 
höga byggnader och små bostäder. 
Undersökningar visar att danska 
bostadsområden med två- till två ½ våningshus 
har betydligt mer gatuliv än områden med 
högre byggnader. (Gehl, 2010, s.68) Att 
visuellt skapa mer liv kan ske genom att 
bottenvåningar med butikslokaler är i smala 
enheter (ca 5-6 meter) med många dörrar längs 
handelsstråket, möjlighet till utbyte och 
samspel mellan insida och utsida maximeras 
då. Moderna byggnader har ofta interna 

Människor attraherar människor som här i 
Bryssel, Belgien.    
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korridorssystem och en entré, i äldre 
bebyggelse har ofta varje lägenhet en egen dörr 
ut mot gatan, detta skänker liv åt gatan 
samtidigt som spontana möten kan ske. (Larice 
et al, 2007, s.247) Studier av livliga platser 
visar att varje byggnad här ofta har minst en 
ingång. Det känns självklart att entrén borde 
vara ut mot gatan men många byggnader har en 
innegård där entréerna är placerade, byggnaden 
vänder sig då bort från gatan vilket i sin tur får 
i effekt att gaturummet förlorar sin identitet. 
Miljön upplevs tråkig och människor undviker 
den. (Mikoleit et al, 2011, s.38) 
Byggnadsfasaden i bör också vara vertikal för 
att ge en visuell känsla att huskroppen är 
mindre, som gående känns då avståndet kortare 
och mer intressant. (Gehl, 2010, s.77) 
Potentialen att skapa en livfull stad växer när 
människorna har möjlighet att promenera, 
cykla och nyttja gaturummet till olika 
aktiviteter. (Gehl, 2010, s.6) Mikoleit och 
Purckhauer (2011, s.31) menar att 
stadsplanerare bör ha i åtanke att platser med 
mycket folkliv beror på att andra platser har 
mindre. Detta talar emot hela idén om att en 
livfull stad i huvudtaget egentligen kan skapas. 
Man flyttar eller samlar ihop människor vid 
skapandet av nya attraktiva rum. Författarna 
visar det med grundläggande exempel, stad och 
landsbygd, centrum och periferi, huvudgata 
och sidogata. En trafikerad gata upplevs bara 

som upptagen när brukare faktiskt väljer att 
åka, gå, cykla på den istället för gatan bredvid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Den trivsamma staden 

Höjd, skala och avstånd En viktig aspekt för 
att skapa en trivsam bebyggd miljö handlar om 
avstånd, höjd och skala runt och kring 
människorna i stadsrummet. Kontakten och 
samspelet mellan gata och hus är mycket 
viktigt i en trivsam stad. Kommunikationerna 
från byggnader ut mot gatan är mycket goda på 
de två första våningarna, man kan stå i ett 
fönster eller på en balkong och tydligt se 
förbipasserande samt hålla ett samtal med 
dessa. Följande våningar, tredje, fjärde och 

femte har godkända kommunikations-
möjligheter med gatan men här tar det stopp. 
Redan på sjätte våningen försvinner detaljer, 
människor på marken kan inte längre bli 
igenkända eller kontaktade. Efterföljande 
våningar har inte längre någon kontakt med 
staden, en isolering uppstår. (Gehl, 2010, s.42) 
En liknande princip gäller i ett horisontellt läge 
för till exempel ett torg. Vid 100 meters 
avstånd kan vi se en människas rörelser och 
kroppsspråk. Kön, ålder och hårfärg kan 
fastställas vid drygt 50-70 meter. Kommer 
personen i fråga närmare kan man vid 25 meter 
utskilja ansiktsuttryck och känslor. För en 
planerare är det viktigt att tänka på detta, 
speciellt när det kommer till utformningen och 
storleken på offentliga platser. Att tillämpa 100 
meters principen vid till exempel ett torg kan 
människor stå vid ena sidan och fortfarande ha 
översikt av platsen. Genom några få steg in på 
torget kan man börja känna igen människor 
och bli en del av folklivet. (Gehl, 2010, s.34) 
Det finns flera olika aspekter att ta hänsyn till 
för att skapa en trivsam stad. En av dessa 
handlar om avstånd, höjd och skala på 
byggnaderna och rummet mellan dessa.  
Kontakten och samspelet mellan gata och hus 
är mycket viktigt i en trivsam stad. I framför 
allt förorter menar Sundström (2006, s.21) att 
det kan vara en idé att minska den byggda 
miljöns skala och likformighet för att på sådant 

Avenyn Unter den Linden i Berlin, Tyskland är 
en huvudgata och är enligt Mikoleit och 
Purchhauers resonemang (2011, s.31) livfull 
och använd för att andra gator inte är det.    
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Tät byggnadsstruktur skapar en urban och 
trivsam känsla. Bayonne, Frankrike.  

sätt öka områdets attraktivitet och trivsel. Det 
har redan sen tidigare i historien funnits en 
tendens att bygga större och större. Hus och 
kvarter i stadsmiljöer bör istället vara så korta i 
längd som möjligt, detta skapar fler 
väldefinierade och trivsamma gatumiljöer för 
boende och besökare. (Larice et al (red.), 2007, 
p.244)  

I framtiden kan vi ställas inför kravet på större 
komplex och byggnader med stora 
dimensioner. Att ignorera den mänskliga 
skalan bör inte vara ett alternativ, istället bör 
man kompromissa och hitta lösningar som 
fortfarande får till effekt att gaturummen 
mellan byggnaderna upplevs trivsamma.  Att 
lägga till några extra meter gata i bredd för 
säkerhets skull är till exempel inte en god idé. 
(Gehl, 2010, s.59) Både storskalighet och 
småskalighet hör hemma i den trivsamma 
blandstaden så länge täthet finns i rummet. Det 
är upplevelsen som är central inte planens 
exploateringstal. Nya lokaler i 
blandstadsmiljöer ökar ytmässigt. En finskalig 
blandning av funktioner omöjliggörs av stora 
tomter och därmed stora enskilda 
verksamheter. Tätheten går förlorad, 
(Bellander, 2005, s.55) och det är tätheten i 
stadsrummet, som till exempel ofta hittas i 
stadskärnor runt om i Europa, som upplevs 
trivsam och urban. Anledningen till tätheten 

ligger i att markkostnaden i centrum är hög, 
resultatet har blivit att en stor variation skapats, 
inte bara rent arkitektoniskt utan även i 
byggnadernas innehåll. Tätheten är grunden för 
den urbana kulturen som vi känner den. (Larice 
et al (red.), 2007, s.245) 

 

 

 

 

 

 

Sittmöjligheter Relativt små detaljer kan få en 
stor inverkan på gatumiljön och skapar en 
upplevd trivsel. Sittmöjligheter är en sådan 
detalj. Vad får då människor att välja en 
sittplats medan andra står tomma? Det finns 
flera svar på detta. Till att börja med måste 
sittande vara bekvämt, bänken bör ha ett 
ryggstöd till exempel. Speciellt äldre 
människor är noga med komforten på sin 
sittplats. Material spelar här in, polerad granit 
är vackert och väderbeständigt men passar 

egentligen bara på platser söder om Barcelona. 
Granit är helt enkelt för kallt att sitta på. 
Installeras en sådan möbel i norra Europa 
kommer den endast användas några få månader 
om året. (Gehl, 2010, s.155) William H. Whyte 
(Larice et al (red.), 2007, s.355) menar att sitta 
bekvämt inkluderar det sociala. Valmöjligheten 
vart i rummet och bredvid vem, om man vill 
sitta i solen, skuggan, i grupp, ensam och så 
vidare. Valmöjlighet bör vara inbyggt i 
designen för sittmöbler, detta inkluderar platta 
ytor i bra höjder som kan fungera som 
sittmöjligheter. Bänkar i ett bra stadsrum har 
en hög kapacitet och är relativt beständiga. 
Gehl (2010, s.155) pekar på att utplacerade 
bänkar mitt på torgytor sällan fungerar, det är 
helt enkelt för mycket tomt utrymme runt dem, 
brukaren känner sig utsatt. Svaret på 
problematiken är istället att placera sittplatser i 
små kluster så att konversation är möjlig och 
att man ser varandra bättre. Whyte är mer 
kritisk till principen av grupplacerade möbler 
och pekar på att planeraren redan då har 
bestämt vem som ska sitta var, 
valmöjligheterna har försvunnit (Larice et al 
(red.), 2007, s.358) Det tycks råda en 
gemensam syn på att flexibla möbler som en 
flyttbar bänk eller stol erbjuder valfrihet hos 
användaren och ökar trivseln på platsen (Gehl, 
2010, s.144) (Mikoleit et al, 2011, s.60) (Larice 
et al (red.), 2007, s.359) De är också mer 
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bekväma vilket är viktigt inte minst för äldre, 
genom att ha möjlighet att flytta runt 
sittmöbeln kan de anpassas för den aktuella 
situationen och på sådant sätt få fler människor 
att känna sig bekväma i det offentliga rummet. 
Metropolitan Museum of Art i New York 
lämnar över 200 flyttbara stolar ute, dygnet 
runt. De har kommit fram till att det är billigare 
att lita på att folk inte stjäl eller förstör dem än 
att ha en vakt som ska samla in dem varje dag. 
Det har visat sig att vandalisering är ovanligt. 
(Larice et al (red.), 2007, s.359)  

Placeringen fortsätter vara viktig för att sitta 
ner. Står man utan en sittplats väljer man till 
exempel sällan att sätta sig mitt på en öppen 
plats, man försöker istället vanligtvis hitta ett 
träd eller en vägg att sätta sig mot, detta 
handlar inte bara om komfort utan även om att 
man gärna sitter med ryggen skyddad. Den 
mänskliga kroppen är utformad så att vi har en 
synlig skyddad framsida, både genom våra 
armar men även ögonens placering. Ryggen 
blir däremot i behov av skydd. Denna 
”obalans” gör att de flesta människor sitter 
med ryggen mot en fasad, häck eller annat 
skyddande material (Mikoleit et al, 2011, s.79) 
Man har även gärna människor runt sig för att 
skapa både en trygghet, men framför allt en 
trivsel, sitta ensam på ett stort torg är det få 

som skulle göra. Människor attraheras till 
andra människor. (Larice et al, 2007, s. 353)  

 

 

 

Naturliga element Andra fysiska element 
människor uppskattar i sin direkta närhet och 
som bidrar till ökad trivsel är bland annat träd, 
grönska och natur. Grönska framför byggnader 
skapar ett mervärde som lockar människor, 
attraktioner nära eller längre bort berikar även 
det stadsrummet. Att kunna titta ut över en sjö, 
hav, berg eller ett landskap i bakgrunden ökar 
kvaliteten på stadslivet och därmed trivseln. 
(Gehl, 2010, s.178) Vatten är ett element som 
även skapar karaktär och attraherar människor. 
Även om många områden har fontäner, 
konstgjorda vattenfall, kanaler och så vidare är 
det en aspekt som ofta saknas, direkt tillgång 

till vattnet. Tanken är ofta att man bara ska titta 
på vattnet, finns möjligheten att känna på det 
samtidigt ökar trivseln markant. (Larice et al 
(red.), 2007, s.362) Varm, intensiv kontakt 
mellan människor äger rum på korta avstånd, 
små platser som skapar en känsla av närhet, 
oberoende av vädret, detta bör därför 
eftersträvas.  (Gehl, 2010, s.52)  

Väderförhållanden Just vädret har en viktig 
inverkan på hur mycket platsen används, om 
den känns utsatt eller skyddad. Egentligen 
handlar det bara om hur man lockar ut folk, 
eftersom att de flesta platser i världen har 
acceptabelt väder de flesta dagar om året. I 
Skandinavien är det ofta lika mycket folk ute 
på vintern när temp. är -10 som på sommaren 
när det är +25, så länge solen skiner och det är 
vindstilla. (Gehl, 2010, s.169) (Larice et al 
(red.), 2007, s.361) I stadsrummet kan man 
minimera effekterna av just väder. Friktion 
minskar bland annat vinden. En slät yta ger 
nämligen vinden fritt spelrum. Detta reduceras 
genom att ytor undviks att göra helt släta och 
plantering av träd. Ensamma höga byggnader 
skapar kastvindar nere på marknivå, ibland upp 
till fyra gånger så starka som i det 
omkringliggande landskapet. (Gehl, 2010, 
s.171) Hur gatu- och byggnadsstrukturen är 
placerad är också av vikt. Barcelonas 
rutnätsstad har en 45 gradig rotation för att inte 

En väl utformad men felaktigt placerad bänk, 
den sittande känner sig utsatt och obekväm. 
Därigenom blir den använd. Belfast, 
Nordirland.  
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Högre byggnadsvolymer kan skapa 
kastvindar på marknivå. San Diego, USA.  

placera några fasader direkt mot norr, detta gör 
att ingen byggnad får en helt mörk sida. 
(Larice et al (red.), 2007, s.244) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Den trygga staden 

Avslutande område för studien kring hur 
staden kan bli mer attraktiv handlar om hur en 
trygg miljö kan skapas.  

Faktisk trygghet, trafiklösningar Att skapa en 
trygg stad innefattar flera aspekter, både att 
skydda mot faktiska brott och olyckor samt att 
förbättra den upplevda tryggheten i 
stadsrummet. En brottsbekämpande strategi 
föreslår fler gemensamma ytor i staden där 
människor från olika sociala och ekonomiska 
grupper kan mötas naturligt i sitt vardagsliv 
(Gehl, 2010, s.28) Detta skapar en plattform 
där en tolerans och förståelse för varandra kan 
skapas. Bilarnas dominans i samhället ökat 
risken för olyckor, framför allt gående har fått 
det osäkrare att röra sig i sin stad. Genom att 
förändra prioriteringen och skapa mer ytor för 
människor kan olyckor minskas. (Gehl, 2010, 
s.91) En gemensam respekt för olika trafikslag 
kan vara en lösning för att minska olyckorna. 
Möjligheten att förvandla stora matargator till 
förortsboulevarder eller stadsgator kan 
medverka till att skapa en mer stadslik och 
trygg miljö. (Bellander, 2005, s.23) De gående 
måste prioriteras, en lösning är förutom sänkta 
hastigheter på existerande vägar ett koncept där 
man delar på stadsrummet. Konceptet ”shared 
space” används redan runt om i världen, 

grundtanken är att bussar, bilar, motorcyklar, 
cyklar och gående i alla åldrar har en möjlighet 
att nyttja gaturummet och genom ögonkontakt 
med varandra kunna ta sig fram snabbt och 
effektivt. I många fall har denna princip fått till 
resultat att olyckorna minskat och 
hastigheterna sänkts. (Gehl, 2010, s.94) David 
Sucher är inne på samma resonemang (Larice 
et al (red.), 2007, s.396), genom att tillåta en 
mix av trafikslag i gaturummet måste alla visa 
hänsyn till varandra. Andra fysiska lösningar 
för att minska olycksrisken och därigenom 
skapa trygghet används i Köpenhamn. I sin jakt 
på att skydda stadens cyklister har 
cykelbanorna placerats mellan trottoaren och 
de gatuparkerade bilarna. De parkerade 
fordonen utgör då en skyddande ”mur” mellan 
cyklisterna och de passerande fordonen. (Gehl, 
2010, s.94) Sucher (Larice et al (red.), 2007, 
s.393) presenterar flera idéer för hur trafiken 
kan tyglas och göras säkrare i flera avseenden. 
Han menar att de flesta vägarna är utformade 
för att klara en högre hastighet än den tillåtna 
vilket resulterar i att bilarna kör snabbare. 
Genom att omforma vägarna kan hastigheterna 
naturligt göras ”långsammare”. Trottoarkanter 
kan fungera som ett verktyg i detta avseende, 
den har en separerande och skyddande effekt 
för fotgängare då det är obekvämt för föraren 
att köra på dem samtidigt som att bilen kan ta 
skada, smalna av gatan sänker automatiskt 
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också hastigheterna. Höja upp övergångsstället 
så att det är i samma höjd som trottoaren 
skapar ett behagligt flyt för gående samtidigt 
som bilisterna lättare ser dem och naturligt 
måste bromsa in för att ta sig över upp-
höjningen. Trafikseparering som var idealet 
under 60-och 70-talet fick till följd att antalet 
olyckor mellan bilar och gående minskade då 
man helt enkelt bara separerade dem två åt, 
principen skapade dock platser där en känsla 
av ottrygghet uppstod. Inte minst i trånga och 
mörka gångtunnlar under större vägar. Detta 
för oss vidare till den andra aspekten av 
trygghet, den upplevda tryggheten.  

Upplevd trygghet Att känna sig trygg är av 
högsta vikt om människor i huvudtaget ska 
använda stadsrummet. Jane Jacobs upplever 
det som att arkitektur- och planeringslitteratur 
behandlar trygghet och integritet i form av 
fönster och siktlinjer. (Jacobs, 2005, s.85) Lösa 
denna problematik är ytterst enkel, man drar 
ner persiennen eller gardinen. Utmaningen 
ligger i att skapa en upplevd trygghet utanför 
bostaden där människor har en viss kontroll till 
vilka man väljer att möta och stöta på. Rent 
allmänt kan man säga att stadsliv och 
människors närvaro på gator gör staden mer 
inbjudande och säker, dels för att människor 
skulle kunna stoppa eventuella brott samt att 
man känner sig trygg när andra individer är i 

närheten. (Gehl, 2010, s.91) Madanipour pekar 
på problemet när olika grupper möts i stadens 
rum. Arbetslösa, hemlösa, missbrukare och 
alkoholister använder offentliga platser till att 
mötas och umgås, detta resulterar i en rädsla 
hos passerande människor som inte då vill 
använda samma rum. (Madanipour, 2004, 
s.271) Bellander (2005, s.48) visar på vikten av 
olika människor i samhället. Utvecklingsstörda 
har ofta svårt att skapa nära vänner, istället är 
ofta lättare kontakter som samtal och möten 
med grannar, affärsinnehavare och så vidare 
ofta deras ända dagliga sociala relationer. Detta 
skapar en trygghet i denna grupps vardagliga 
liv. Blandstadsbebyggelsen får här en positiv 
inverkan där chansen att träffa grannar och 
butikspersonal är större än i enfunktionella 
områden. Genom en satsning på blandad 
bebyggelse och trygga offentliga platser kan 
utvecklingsstördas liv berikas. Genom 
införandet av funktionsblandade kvarter 
erbjuds fler aktiviteter vid olika tidpunkter 
under dygnet. Området får ett större flöde av 
människor under hela dagen. Bostadshus är till 
exempel bra under kvällstid då de boende är 
hemma. Husets fönster är då belysta och kastar 
ut ljus även på den relativt tomma gatan 
utanför. Detta ger en signal att människor finns 
i närheten och skapar en upplevd trygghet för 
de förbipasserande. (Gehl, 2010, s.99) 
Planering av staden vill ge förutsättningar för 

både trygghet och identitet. Det gäller boende 
och besökare. Men nya gränser i staden ger 
förändringar för livet i staden. I kvartersstaden 
har portvakten ersatts med portlås, koder och 
porttelefon. Spännande inblickar in på gårdar 
har ersatts med slutna fasader. Otryggheten 
ökar i städernas centrum där kontor, butiker, 
mat- och nöjesställen har större omfattning än 
bostäder. Det har skapats nya, allmänt 
tillgängliga miljöer med olika grad av 
offentlighet och olika grader av tillgänglighet 
under dygnet. Privatägda köpcenter i 
stadsmiljön har säkerhetsvakter för att skapa en 
trygghet men problemet blir här att det är en 
trygghet för utvalda delar av befolkningen. 
Ägaren för shoppingcentret bestämmer 
nämligen vem som får vara där och inte, en 
fortsatt utveckling av detta leder inte till en 
ökad trygghet, i alla fall inte för alla. (Zukin, 
1998, s.829) Bellander (2005, s.15) menar att 
en det borde finnas en gällande gatuplikt att 
hålla stråk öppna dygnet runt för alla, i 
dagsläget ritas stadskartan om varje kväll efter 
stängning när köpcentrumen låser igen sina 
passager och gående hänvisas att gå runt 
komplexen, ofta längs släta, stängda fasader 
utan liv. Ett vidare resonemang kring 
nyckelaspekterna ur detta kapitel och vad som 
kommer tillämpas i kommande planförslag 
diskuteras i avsnitt 4.2, s.41. 
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3. PLATSEN
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Följande kapitel beskriver och analyserar 
Rotebro både genom ett historisk och nutida 
perspektiv.  

3.1 Historia  

Som ett första steg i presentationen och 
analysen av det avgränsade området i Rotebro 
bör platsens historik behandlas. Att få en 
grundläggande bakgrundshistorik samt ett syfte 
till varför området bebyggdes skapar en ökad 
förståelse för den lokala identiteten och 
förutsättningarna på platsen. Historiken 
besvarar frågan ”varför ser området ut som det 
gör?” Syftet med stadens uppbyggnad kan till 
exempel vara politiska, ekonomiska, religiösa 
eller en blandning av dessa. Flera syften med 
stadsbyggandet från olika tidsepoker finns 
oftast lagrade på varandra i ett område. 
(Steffner, 2009, s.12) Rotebro har en lång 
historia bakom sig, här presenteras några 
viktiga punkter. Namnet Rotebro härstammar 
från att det på platsen fanns en bro över ett 

sund, idag Edsviken. Det var en samlingsplats 
vid orostiden då den militära ”roten” kallades 
in. Rotebro var skådeplats för det stora slaget 
mellan den svenske riksföreståndaren Sten 
Sture den äldre och den danske kungen Hans (I 
Sverige kallad Johan II) år 1497. Slaget vanns 
av danskarna genom att locka fram Sten Stures 
30 000 stora armé och anfalla med sitt 
kavalleri. Rotebro har annars genom historien 
varit en plats för genomfartstrafik, drottning 
Kristina utfärdade 1647 ett privilegiebrev till 
landshövdingen om att ”upprätta och 
förfärdiga en krog till den vägfarande man…”  

I slutet av 1800-talet gick utvecklingen mot 
industrialisering likt många andra 
stationssamhällen i Sverige. Den första 
industrietableringen i Sollentuna kommun 
lokaliserades till Rotebro med en krutfabrik 
(uppförd 1877-1902) samt Jästfabriken 
(uppförd 1892-93) som fortfarande ligger kvar. 
Idag producerar man 19 000 ton jäst per år och 
är den enda tillverkaren i landet. Gillbo 
villastad (bakom dagens centrum) är det äldsta 
bostadsområdet i Rotebro och var redan tidigt 
ett område med tomtpriser till mycket låga 
priser i jämförelse med andra områden i 
Stockholmstrakten.  

Förutom villaexploateringar skedde ingen 
större utbyggnad i Rotebro förrän Rotsunda 

(öster om järnvägen) började bebyggas 1947. 
Under 1960-talet utvecklades Rotebro till ett av 
kommunens största områden för arbetsplatser 
med större etableringar både öster och söder 
om avgränsat område i den här uppsatsen. 
Under 1970-talet köpte Svensk Filmindustri 
lokaler i Rotebro. Idag finns Filminstitutets 
arkiv i området och bild- och ljudnegativ, 
kopior, mastrar och så vidare förvaras här för 
att vårda och säkra det svenska filmarvet. 1974 
fick ett 20-tal villor rivas för att lämna plats åt 
Rotebro centrum som börjades bygga det året. 
Här uppfördes flerbostadshus, skola, affärer 
och offentlig service. Syftet var att skapa ett 
lokalcentrum för invånarna i kommunens norra 
del. Kompletterande flerbostadshus med 
butiker i bottenvåningen vid Rotebro torg 
byggdes 2002-2003 för att ge en ny karaktär 
till området. Ombyggnationen initierades av att 
busstationen och miljön för tågresenärer 
behövde moderniseras.  (Sollentuna igår och 
imorgon, 1993, s.30) (Sollentunajournalen, 
2004). Rotebro station intill centrumet är en av 
Sollentunas fem pendeltågsstationer. Den 
ursprungliga stationen togs i bruk redan 1866 
när järnvägen mellan Stockholm och Uppsala 
invigdes.  
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Vy mot söder. Bostadshus med 
verksamheter i bottenvåning, i bakgrunden 
skymtas vårdcentralen.  

3.2 Platsanalyser  

Här presenteras några olika analyser för att ge 
en tydligare bild av Rotebro idag. Både utifrån 
de byggnadsstrukturella förutsättningarna samt 
den aktivitet som idag finns i området.  

En vidare reflektion över resultaten och hur de 
bör tillämpas på planförslaget för Rotebro 
centrum presenteras i avsnitt 4.2 

3.2.1 Stadsrumsanalys  

Stadsrumsanalysen är en inventeringsmetod 
som används av Lena Steffner i sin avhandling 
(Steffner, 2009) Den består av 10 punkter som 
alla utgår från den bebyggda miljön, de 
uppvisas här nedan. Analyser avslutas med ett 
bildschema med tillhörande karta för att öka 
förståelsen av det avgränsade området.  

Exploateringstal innebär totala våningsytan 
delat med markarealen. I detta fall är det 
mycket grovhugget då byggnadernas exakta 
ytareal saknas. Områdets exploateringstal 
ligger på 0,49 genom att våningsytan är ca 
34808 och markarealen är ca 71692,8.  

Gator Rotebrovägen (9 meter körbana) i 
nordvästliga/sydöstlig riktning längs järnvägen 
är den dominerande gatan i området, den 
kopplar samman Rotebro centrum med övrig 
bebyggelse i norr samt det externa 

köpcentrumet i söder samt Stäketvägen och 
länken vidare mot E18. Vägen passerar 
nedgången till pendeltågsstationen i Rotebro. 
Norr om centrumet är vägen hårt belastad av 
parkerade bilar längs sidorna av vägen. 
Ytterbyvägen (6,5 meter körbana) i öst-västlig 
riktning fungerar i mångt och mycket som en 
kollektivtrafikgata från centrumet upp till 
bostadsområden. Gatustrukturen är annars 
relativt rak och funktionell, GC-väg finns längs 
Rotebrovägen, men saknas i övrigt, gående och 
cyklister hänvisas in i området alternativt längs 
vägar avsedda för biltrafik. Ytterbyvägen har 
trottoarer.  

Parker och natur Någon park saknas i området 
men natur i form av gröna stråk återfinns i 
gårdsmiljö bakom husen vid Gillbostråket samt 
kring bebyggelsen bakom centrumet. Små 
gröna stråk (förgårdsmark) men främst 
trädplanteringar finns längs Rotebrovägen.  

Kvartersform Loftgångshus bakom centrum 
bildar oregelbundna innegårdar med en stor 
parkering vid Kung Hans väg. Övrig 
bebyggelse är tidstypiskt utplacerad i en 
oregelbunden struktur bestående av stora 
byggnadsvolymer med väl tilltagen 
förgårdsmark. Mycket tom yta återfinns i 
området, detta kan bidra till avsaknaden av en 
tydlig kvartersform.  

Hustyper Flerbostadshus med loftgång i 3 
våningar i kringliggande delar av centrumet. 
Kring den centralt placerade parkeringen i 
centrumet finns flerbostadshus från början av 
2000-talet i tidstypisk puts, handel i 
bottenvåningen och bostad i övriga 3 våningar. 
Kommersiella byggnader, bland annat Hemköp 
och Vårdcentralen är i 1, respektive 2-3 
våningar. Byggnadsmaterialen i området 
domineras av tegel och puts i ljusa färger. 
Sadeltak samt pulpet/släta tak. 
Bottenvåningarna i centrum är inredda till 
butiker och  handel.  

Boendeformer Inom avgränsat område är det 
endast husen kring Rotebro torg som är av 
bostadskaraktär, dessa är hyresrätter genom 
Sollentunahem AB. Närliggande bostads-
bebyggelse, bland annat loftgångshusen är 
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också av hyreskaraktär vilket förutom 
grannskapets äldre villabebyggelse är den 
dominerande boendeformen.  

Verksamheter Rotebro centrum har relativt 
många verksamheter. De större är 
Handelsbanken, Hemköp, Folktandvården, 
vårdcentral samt solarium, café, blomsterbutik, 
hudvård, restauranger och flera frisörer. 
Handelsplats Rotebro ca 500 meter söder om 
området innehåller stormarknader och ett 
Systembolag.  

Offentlig service Förskola samt grundskola 
finns i direkt anslutning till området. 
Mikaelskolan och Hertig Karls skola för 
grundskolebarn samt Brageskolan för elever 
med tal- och språkstörningar är två av dessa.  
Ett stort utbud av kollektivtrafik finns inom 
området, bland annat pendeltågsstation med tåg 
mot Märsta och Stockholm central/Södertälje. 
Restid till Sollentuna centrum tar 7 minuter 
medan Stockholm central är 23 minuter. 
Rotebro centrum är en bussknytpunkt med 
trafik till bland annat Sollentuna centrum, 
Kallhäll och Upplands Väsby.   

Kommersiell service Den kommersiella 
servicen finns i bostadshusens bottenvåningar 
samt i fastigheter kring Rotebro station och 
Rotebro torg. Den består av flera mindre 
företag.  

Vattenområden Området saknar direkt 
vattenkontakt. Norrviken finns i närheten men 
blir avskuren på grund av järnvägen och 
passerande E4an.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstoring av Rotebro centrum. Kartan anger verksamheter i bottenvåningarna samt deras 
geografiska placering. Visar på en relativt hög koncentration av handel kring mataffären och 
torgbildningen samt längs fasaderna ut mot parkeringen och spårområdet.  
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0 25 50 
Gillbostråket 
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Mot söder. Järnvägen mot Stockholm samt 
Rotebrovägen.  

Mot norr. Baksidan av vårdcentralen.  

Mot sydväst. Lagerbyggnad, flerbostadshus med 
loftgång bakom.   

Mot sydöst. Byggnaden innehåller Rotebro vårdcentral samt andra 
mindre företag.   

Mot väster. Flerbostadshus med verksamheter i bottenvåning. 
Centrumparkering i förgrunden.   

Mot norr. Parkering för boende i loftgångshus till 
vänster (öster)    

N 

50 100 0 
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3.2.2 Elementanalys 

Elementanalysen använder sig av samma 
utgångspunkter som en Lynchmetod, det vill 
säga stråk, barriärer, områden/distrikt, 
målpunkter och landmärken. Genom att 
identifiera dem i det aktuella området skapas 
en förståelse av den bebyggda miljön.  

Stråk kallas bland annat vägar och gång- och 
cykelstråk som är lätta att ta sig fram och korsa 
över, de utgör viktiga kopplingar i staden. 
(Larice et al (red.), 2007, s.160) Stråken i det 
avgränsade området i Rotebro är längs de 
större vägarna, Rotebrovägen, Gillbostråket 
samt Kung Hans väg. Tydliga sträckningar 
finns även bakom mataffären samt kring torget 
och nedgången till pendeltågsstationen. 
Förbättringspotential finns kring främst 
Rotebrovägen där biltrafik är det dominerande 
trafikslaget.  

Barriärer är som stråk fast istället för att 
koppla ihop målpunkter hindrar de 
tillgängligheten och minskar möjligheten till 
kopplingar mellan olika platser. De fyra 
järnvägsspåren samt E4 är de två stora 
barriärerna i och kring området. Järnvägen 
delar upp Rotebro i två tydliga sidor och enda  
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Mataffären vid Rotebro torg är en målpunkt i 
området.  

E4 och järnvägen möts, pendeltågsstationens 
södra entré mynnar ut på en rödfärgad 
gångbro. Ett landmärke för området.  

Loftgångshusen väster om avgränsat område 
bildar ett område/distrikt.  

möjligheten att ta sig över är via en tunnel i 
anslutning till pendeltågsstationen, via den 
södra pendeltågsentrén alternativt en gång- och 
cykelbro över spåren norr om planområdet.  

Områden eller distrikt är medelstora till stora 
områden av staden som känns igen på sin 
tydliga karaktär, både rumsligt men även 
användningsmässigt.  (Larice et al (red.), 2007, 
s.161) Flerbostadshusen med loftgång till 
väster om det avgränsade området har en tydlig 
karaktär genom sin användning samt sin 
likartade arkitektur. Ytterligare ett område har 
märkts ut och det innehåller bebyggelsen kring 
Rotebro torg. Även om bebyggelsekaraktären 
är varierande i flera avseenden binds de 
samman av verksamheterna i 
bottenvåningarna, både användnings- och 
utseendemässigt genom skyltfönster, skyltar 
och så vidare.  

 

 

Målpunkter eller noder är strategiska punkter i 
staden. Det kan vara transportnav, korsande 
vägar eller punkter dit många människor har 
sitt slutmål. (Larice et al (red.), 2007, s.161) I 
Rotebros fall är det stationsområdet för 
pendeltågstrafik, busshållsplatserna, 
vårdcentralen samt mataffären dit många 
människor drar sig.  

 

 

 

 

 

 

 

Landmärken är likt målpunkter också viktiga 
punkter men människan I stadsrummet 
beträder den inte utan ser den bara på håll. De 
är ofta byggnader eller objekt man lätt känner 
igen, en skyskrapa, ett berg, en skylt och så 
vidare. I vårt fall är punkten där motorvägen 
passerar över järnvägen och en rödfärgad 
entrébyggnad och bro för pendeltågen ligger ett 
landmärke, det syns från flera olika håll och är 
med sin höjd ett blickfång. Johnson&Johnsons 

kontor på andra sidan järnvägen är ytterligare 
ett landmärke, främst för passerande på 
motorvägen. Flerbostadshusen vid Rotebro 
torg är också typiska för området och är ett 
blickfång för passerande på Rotebrovägen samt 
järnvägen.  
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3.2.3 Bulleranalys 

Buller är ett av de miljö- och 
hälskoskyddsproblemen som drabbar flest 
invånare i Sollentuna. (Översiktsplan 
Sollentuna kommun, 2011, s.52) Invånarna i 
Rotebro påverkas av både trafik i form av 
bland annat E4 där just sträckningen mellan 
Stockholm och Arlanda är en av landets mest 
trafikerade vägar. Tågtrafiken innebär inte bara 
pendeltåg och smidiga transporter mot 
Stockholm C och Märsta utan också 
passerande expresståg mot Arlanda. I högtrafik 
passerar tåg var tionde minut i vardera riktning. 
Alla SJs regional och snabbtåg norrut passerar 
också Rotebro. Arlandas inflygningsrutter kan 
även periodvis innebära flyg över Upplands 
Väsby via Rotebro vilket skapar visst buller. 
Vare sig kommunen eller den bebyggda miljön 
kan på egen hand lösa problematiken, en 
helhetssyn behövs men genom fysisk planering 
kan delar av problematiken lösas eller i alla fall 
mildras. Målet är att bostadsbebyggelse ska få 
det så tyst som möjligt. Framarbetade riktlinjer 
för inomhusljud, presenteras i figurerna här på 
sidan. dBmätningar har gjorts vid utvalda 
punkter i området. De visar på de lokala 
skillnaderna som finns och kan fungera som en 
guide till vart det är lämpligt att placera 
bostadsbebyggelse för kommande planförslag.  

Tabell över ljudnivåer.  

Sollentunas översiktsplan (2011, s.55) anger att 
varje bostad i samband med ny- och 
ombyggnad skall ha tillgång till minst en 
uteplats eller skyddad balkong vilken skall vara 
så belägen att ekvivalentnivån ej överskrider 
55 dB och maximalnivån ej överskrider 70 dB. 
Minst hälften av bostadsrummen i varje bostad 
skall förläggas mot sidan med den lägsta 
ljudnivån. Där det inte är teknisk möjligt att 
klara 50 dB(A) utmed samtliga våningsplan på 
ljuddämpad sida, bör det accepteras upp till dB 
(A) 55 vid fasad. Vanligtvis kan detta vara 
aktuellt vid lägenheter i de övre våningsplanen. 
Dock bör det i sådana fall nivåer på dB(A) 50 
uppfyllas i flertalet lägenheter samt vid 
uteplatser och gårdar.  

Uppmätta dBnivåer för de olika mätpunkterna 
presenteras här nedan.A dB(A) 70, B dB(A) 
52,5, C dB(A) 60, D dB(A) 55, E dB(A) 53. 
Angivna värden är medelvärden och är 

baserade på de tre tidpunkterna mätningarna är 
gjorda på, dBupptagningen skedde under 40 
sekunder vid varje punkt och tidpunkt. 
Värdena kan variera kraftigt beroende på 
aktivitet i området. Punkt A hade till exempel 
ett dB(A) på 86 när Arlanda Express passerade. 
C hade ett högsta värde på upp mot dB(A) 70 
när bussar passerade förbi.   

dB 70 
dB 52,5 

dB 55 

dB 60 

dB 53 

A 
B 

C 

D 

E 

N 

0 50 100 
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3.2.4 Aktivitetsobservationer 

Förutsättningarna för observationen är 
presenterade i det inledande kapitlet under 
rubriken ”metod & material”. Tre olika 
observationer har gjorts vid tre olika tillfällen, 
de presenteras här nedan i diagramform. De 
presenteras utifrån datum. ”Passerande” 
betyder i detta sammanhang en människa som 
rör sig förbi observationspunkten, ”affär” är 
aktivitet till och från matbutiken Hemköp, 
”pendel” innebär aktivitet till och från Rotebro 
pendeltågsstation. ”Sittande” betyder 
människor som sitter ner medan ”skolidrott” är 
aktiviteter organiserat av de lokala skolorna, i 
detta fall idrottslektioner. Observationen 
inkluderar endast människor och inte fordon, 
samma människa kan observeras och räknas 
flera gånger om denne passerar förbi under 
tidsspannet, till exempel in och ut ur affären. 
När en eller flera aktiviteter är strukna i 
diagrammen indikerar detta att aktiviteten inte 
var möjlig att studera på platsen. Vid 
observationspunkt  C  ser man till exempel inte 
om människor är på väg till pendeltåget, 
aktiviteten stryks därför. Samma princip gäller 
för andra aktiviteter i andra 
observationspunkter.  

Resultatet visar på att observationspunkt  B  
har betydligt fler passerade människor än de 

andra två, detta eftersom fler funktioner är 
koncentrerade till området kring punkten. 
Observationerna visar också att det inte är 
någon större brist på människor i Rotebro 
centrum, problemet är istället att de inte 
stannar upp och använder miljön, de flesta 
passerar bara förbi. I teorikapitlet diskuteras 
skillnaden på kvalitativa och kvantitativa 
aktiviteter i stadsrummet. Rotebro är ett 
utmärkt exempel på just detta resonemang. 
Observationspunkt A och  C kan lätt upplevas 
som öde även om människor bevisligen 
passerar förbi och genom dem. Kommentarer 
finns under varje enskilt diagram. Vidare 
reflektioner av resultaten presenteras i 
nästkommande avsnitt.  
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2012-04-30 kl.09:30 Observationspunkt: A 
Totalt antal är 8 st. Passerande är den dominerande 
aktiviteten kring observationspunkten.  
 

2012-04-30 kl.09:00 Observationspunkt: B 
Totalt antal är 73 st. Ta sig till och från pendeltåget 
är mest förekommande, kan ha att göra med 
tidpunkten på dagen.  
 

2012-04-30 kl.09:15 Observationspunkt: C 
Totalt antal är 26 st. Eftersom det är skoldag för 
barnen är skolidrott förklarligt.   
 

2012-05-03 kl.12:45 Observationspunkt: A 
Totalt antal är 10 st. Den enda observationen där 
sittande är den vanligaste förekommande aktiviteten.   
 

2012-05-03 kl.12:15 Observationspunkt: B 
Totalt antal är 53 st. Inte rusningstid i kollektivtrafiken 
och detta syns tydligt på ”pendling”. Sittande har här 
den högsta siffran under hela observationen.  
 

2012-05-03 kl.12:25 Observationspunkt: C 
Totalt antal är 13 st. Jämt mellan de enda två 
aktiviteterna.  
 

2012-05-05 kl.19:35 Observationspunkt: A 
Totalt antal är 3 st. Bristen på aktiviteter kring 
observationspunkten samt tidpunkten kan förklara 
avsaknaden av aktivitet.  
 

2012-05-05 kl.19:00 Observationspunkt: B 
Totalt antal är 28 st. Aktivitet till och från affären är 
dominerande vid den här tidpunkten på dygnet.  
 

2012-05-05 kl.19:20 Observationspunkt: C 
Totalt antal är 4 st. Observationspunkten är nästintill 
öde på aktivitet.  
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3.2.5 Intervjuer 

Intervjun med Sollentuna kommuns 
planeringschef (2012-05-09) utgick ifrån hans 
erfarenhet och kunskap. Han menar att den 
senaste upprustningen som skedde för några år 
sedan har haft en stor positiv inverkan på 
området. Översiktsplanen för kommunen anger 
Rotebro som en lämplig plats för 
kompletteringsbebyggelse, frågan har var hur 
en sådan strategi skulle kunna se ut, gå 
försiktigt fram och komplettera långsamt eller 
ta ett helhetsgrepp och göra en större satsning i 
ett svep. Hallmén resonerar att Rotebro är 
kommunens nästa ”årsring” att utvecklas, det 
kan ta 20-30 år innan området anses riktigt 
attraktivt. Intressant idag är grannkommunen 
Upplands Väsbys utbyggnad i Älvsundadalen 
precis vid kommungränsen som kan påverka 
servicen i Sollentuna, frågan är om denna 
exploatering kommer påskynda utvecklingen 
av Rotebro? Av tidigare erfarenheter från 
samhällsbyggnad i befintliga områden tror han 
dock på en relativt långsam förtätning under en 
längre tid är mest trolig. Varför Sollentuna 
satsar så hårt på att planlägga områden och 
omvandla dem till stadsmässiga miljöer och 
varför förtätning tycks vara ett ledord i 
kommunens arbete förklaras med att det är en 
tydlig ambition att blanda funktioner och 
därigenom skapa attraktivare miljöer ur många 

aspekter. Det svåra har de senaste åren varit att 
få till stånd utbyggnad av arbetsplatser i 
centrala lägen. 

De boende sammanfattas med några grafer här 
nedan. Intervjuerna (utförda 2012-05-10) 
sammanfattas kort då flera hade liknande 
erfarenhet och var relativt fåordiga/inte hade 
någon egentlig åsikt kring ämnet. 
Övergripande har 5 av 9 (ca 56 %) en till 
största del positiv bild av området. Rotebro 
centrum upplevs ha ganska bra utbud med 
affärer med tanke på dess storlek, parkeringar 
finns det gott om och pendeltågsstationen 
nämns av flera som en ytterst viktig funktion. 
Den senaste tillbyggnaden och upprustningen 
som skedde i centrumet ökade delvis 
aktiviteten i området. En intervjuad man anser 
det vara mycket positivt att den småskaliga 
handeln fortfarande i viss mån fortfarande 
finns kvar i området även om ett ökat utbud av 
vissa varor skulle öka attraktionskraften för 
centrumet.  

 

 

 

 

 

Även om de flesta är positiva kommer bristen 
på trivsel upp flertalet gånger, ”Rotebro 
centum är inte en plats man vill umgås och 
mötas vid, man passerar bara över torget på 
väg till affären” menar en kvinna, hon 
fortsätter sitt resonemang med att det inte finns 
någonting att titta på om man skulle slå sig ner, 
spana ut över Rotebrovägen och järnvägen 
känns inte lockande. En annan intervjuad 
menar att det är bristen på aktiviteter för 
ungdomar som är problemet. ”Någon form av 
sportanläggning skulle vara bra för alla 
boende”. Framförallt de äldre tillfrågade skulle 
vilja se mer grönska och en ökad trygghet, då 
framförallt belysning, ”ibland känns det som 
att man både kommer bli rånad och påkörd när 
det mörknar utanför, belysningen måste bli 
bättre” 

 

 

  

Fördelningen män/kvinnor av de intervjuade.  

Åldersfördelningen över  
de intervjuade.  
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4. FÖRSLAGET 
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Innan planförslaget presenteras följer här de 
utgångspunkter som valts ut, strategin bygger 
på behandlad teori medan avsnitt 4.2 utgår från 
de resultat som framkommit under genomförda 
platsanalyser.  

4.1 Strategi 

Här nedan följer en förenklad strategi för det 
kommande planförslaget. Den bygger på 
reflektioner utifrån presenterad teori i kapitel 2. 
Strategin utgår från Rotebro centrum men 
resonemanget kan även anses som en mer 
generell strategi för byggandet av blandstäder.  

Tät struktur skapar 
förutsättningar 
för boende och 
arbetande i 
området att 
snabbt ta sig 
mellan olika funktioner i 
området. Den skapar också ett underlag och 

förutsättningar för lokal service samt ett 
stadsliv. Detta skapar i sig en trygghet för 
boende och besökare. Kvartersbebyggelse bör 
också utformas småskaligt så att många 
gatuhörn skapas, positivt både genom att det 
skapar spontana platser för möten samt ur en 
trygghetsaspekt.  

Tillgänglighet är 
nyckelordet till en 
levande stadsdel. 
Genom att noggrant 
placera ut gång- och 
cykelbanor, breda 
trottoarer, tydliga stråk 
och attraktiva målpunkter kommer fler 
människor att röra sig i området. Genom att 
tvinga bilarna att ta ett kliv tillbaka ökar 
tryggheten och tillgängliheten för andra 
trafikslag. I Rotebros fall har torget och dess 
kollektivtrafik (både pendeltåg och buss) 
möjlighet att bli denna attraktiva punkt.  

Variation i form. En 
blandning av färg och 
estetik, gammalt och 
nytt, stort och 
smått skapar en 
varierande 
bebyggelse som upplevs intressant och mindre 
monotom. En ålders- och storleksblandning 

skapar olika förutsättningar för boende och 
verksamheter att leva sida vid sida.  

Grönska bör genomsyra och prägla 
bebyggelsestrukturen. 
Detta kan innefatta allt 
från allékantade gator 
till mindre parker och 
gröna tak. Grönska skapar 
trivsel samtidigt som den 
renar luften, dämpar 
buller och minskar vädrets påverkan i 
gaturummet. Just bristen på grönska är en 
vanligt förekommande kritik mot blandstaden.  

Funktionell struktur. Så många möjliga 
funktioner bör blandas i området men samtidigt 
måste sunt förnuft och avvägningar ske för att 
skapa attraktiva förutsättningar för boende och 
annan verksamhet. I Rotebros fall 
kan det innebära att bostäder 
inte bör placeras där 
ljudnivåerna är 
som högst, annan 
lämplig verksamhet kan 
då få bebygga dessa områden.   
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4.2 Reflektion över Rotebros utgångspunkter 

Nedanstående del reflekterar över framkomna 
resultat av de olika analyserna som utfördes i 
Roterbro samt vad som bör tas med i 
planförslaget. 

Även om Rotebro centrum byggdes under en 
relativt kort period har området förändrats med 
tiden, bland annat med kompletterande 
hyreshus under 2000-talet. Även om 
kommande planförslag förändrar 
bebyggelsestrukturen markant är det av vikt att 
delar av existerande byggnader finns kvar, 
detta följer strategin med variation och 
blandning. Steffners tillämpade platsanalys 
visade att fungerande stråk för gång- och 
cykeltrafik delvis saknas på vissa platser och 
en förbättring av detta prioriteras liksom 
avsaknaden av riktiga grönytor. Platsanalysen 
gav också kunskap kring avsaknaden av en 
tydlig kvartersform och den enformiga 
boendeformen, hyresrätter. Genom en 
exploatering får handel och service större 
möjligheter till fortsatt verksamhet genom att 
antalet bostäder och arbetsplatser utökas i 
området, underlaget växer helt enkelt.  

Elementanalysen visade flera aspekter i 
området. De stora barriärerna är ett fortsatt 
problem. Visuellt kan planförslaget försöka 
koppla samman den östra delen av Rotebro 

(andra sidan av järnvägen) och 
övergångarna/tunneln kan lyftas fram men inga 
ytterligare lösningar kommer presenteras i 
detta arbete. Det krävs en satsning på östra 
sidan om fler och bättre passager över spåren 
ska kunna motiveras. De två uppfattade och 
angivna områdena i analysen fortsätter att 
existera även om de genom förslaget binds 
samman på ett nytt sätt. Övrig mark i det 
avgränsade planområdet bildar ett nytt 
område/distrikt som flätas samman med de 
existerande, målet är ett stort område (Rotebro 
centrum) med mindre lokala skillnader 
karaktärsskillnader. Målpunkterna i form av 
kollektivtrafiksstoppen och den lokala 
mataffären avses få ökad tillgänglighet genom 
förbättring av stråk, bland annat genom en 
förändring av Rotebrovägen.  

Bulleranalysen visade höga dB-värden vilket är 
ett problem. Det är framförallt områdena som 
gränsar mot motorvägen och järnvägsspåren 
som är utmaningen. Planförslaget avser att 
skapa goda miljöer för boende vilket får till 
effekt att slutna kvarter med tysta innegårdar 
kommer förespråkas samtidigt som bullerplank 
mot järnvägen kommer behövas. I 
planområdets sydvästliga sida placeras i största 
möjliga mån arbetsplatser och annan 
verksamhet. Genom nya parkeringsplatser och 
fartdämpande funktioner sänks hastigheten på 

Rotebrovägen, detta minskar delvis även 
bullret från passerande trafik.  

Aktivitetsobservationerna som utfördes i 
området visar att det totala antalet aktiviteter är 
relativt stort men observationerna visar 
samtidigt en tydlig bild av att antalet aktiveter 
är kraftigt beroende på vart i området 
betraktaren befinner sig. Planförslaget avser att 
skapa högkvalitativa gatumiljöer som bjuder in 
till längre vistelser och aktiviteter, detta bör 
resultera i satsningar kring främst 
observationspunkt A och C där det idag är en 
uppenbar brist på aktivitet. Punkt B har redan 
höga uppmätta värden, här gäller det istället att 
satsa på att få människor att spendera mer tid. 
Erbjuda en attraktiv miljö samt väl utformade 
sittmöjligheter prioriteras i planförslaget.  

Svaren från de intervjuade framvisade och 
bekräftade således till viss del redan kända 
punkter. Rotebro centrum saknar en känsla av 
trivsel samt trygghet under vissa tidpunkter på 
dygnet. I övrigt är de flesta positiva över sitt 
centrum, inte minst den småskaliga handeln. 
Detta fortsätter att utvecklas med butiker i 
bottenvåningar i små- och medelstora, flexibla 
lokaler. Bristen på aktivitet för yngre och 
förslag på en sportanläggning framfördes, detta 
nämns också av översiktsplanen för Sollentuna 
kommun och skulle kunna placeras i områdets 
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södra del där bullernivån gör att 
bostadsbebyggelse inte lämpar sig. Samtalet 
med planeringschefen i kommunen visar också 
att området blivit bättre och mer uppskattat 
genom den senaste ombyggnationen, en fortsatt 
utveckling har förhoppningsvis liknande 
möjligheter att skapa ett attraktivare Rotebro. I 
vilken grad utvecklingen bör ske diskuteras 
vidare längre fram.  
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4.3 Gestaltningsförslag 
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Bebyggelse. Utgångspunkten har varit effektiv 
markanvändning och en tät byggnadsstruktur. 
Förslaget innehåller flera nya kvarter med en 
tydlig rutnätsstruktur för att skapa ett urbant 
uttryck. I avgränsningens sydöstra hörn är en 
sportanläggning placerad, dels för att både 
intervjuade och översiktsplanen önskar detta 
samt för att den relativt stora ytan med sin 
direkta närhet till både motorväg och 
spårområde har ett bullerproblem som gör att 
tomten inte lämpar sig för bostadsbebyggelse. 
Det direkta läget vid motorleder och 
pendeltågstrafik gör det dock lätt att ta sig till 
och från anläggningen för sportutövare i hela 
kommunen. Kvartersbebyggelsen med centrala 
och gröna innegårdar avser att dämpa buller 
och i de byggnader bostäder är aktuella kan 
sovrum med fördel placeras i riktning mot 
innegården. Många balkonger är också 
placerade mot gårdarna för att klara bullerkrav 
och på sådant sätt skapa en god livsmiljö som 
kan upplevas attraktiv. I vissa huskroppar finns 
även balkonger ut mot gatan, detta för att skapa 
möjlighet till val för boende samt skapa liv åt 
gatan nedanför. Genom att införa en relativt 
stor del bostäder skapas ett bättre underlag för 
både dagens befintliga handel men även 
framtida verksamheter i bland annat 
bottenvåningarna. Eftersom området också har 
tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät 
har en tät struktur kunnat motiveras. Tom yta 

kring torget och intill vårdcentralen har 
bebyggts för att skapa tydligare ”väggar” till 
den öppna torgytan. Förslaget följer 
översiktsplanen och bebygger inte sidan mot 
järnvägen, siktlinjerna över till andra sidan 
finns även i fortsättningen kvar. Runt och 
ovanpå matbutiken har bostäder placerats för 
att skapa en högre bebyggelse som upplevs 
mer urban samtidigt som marken nyttjas 
yteffektivt. Förslagets exploateringsgrad ligger 
på runt 1,3. 

Som presenterat i teoridelen kan inte blandstad 
byggas på ett par år, det har därför varit 
väsentligt att blanda äldre bebyggelse med ny. 
Varierande byggnadshöjder, boendeformer och 
verksamheter, samt faktum att den nya 
bebyggelsen ligger sida vid sida med den 
befintliga skapar spännande kontraster mellan 
nytt och gammalt. Vårdcentralen samt 
bebyggelsen kring torget är därför kvar, den 
arkitektoniska blandningen är en stor del av 
blandstadskonceptet. Det här arbetet går inte in 
på de sociala aspekterna i staden på någon 
djupare nivå, nämnas kan i alla fall att 
upplåtelseformerna för området avser att skapa 
en större social blandning. Idag är samtliga 
lägenheter i området hyreslägenheter, genom 
att införa bostadsrätter och ägandelägenheter 
blandas olika sociala och ekonomiska grupper 
vilket kan bli positivt för området 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebyggelsekarta med tydlig och tät kvartersstruktur 
för att skapa en urban känsla i Rotebro centrum.  
Byggnadskroppar i svart är nybyggnation medan 
byggnader i grått representerar befintligt. 
Exploateringsgraden inom området ligger på ca 1,3. 
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Grönska. Kritik mot blandstaden är 
avsaknaden på grönska och livs-
kvalitetsproblem. Förslaget är därav utformat 
för att föra in mycket urban grönska i Rotebro. 
Framkommet ur intervjuerna är att invånarna 
gärna ser att området bör präglas av mer natur 
och gröna stråk. Den existerande 
villabebyggelsen öster om avgränsat område 
samt delvis även loftgångshusen är inbäddade i 
grönska och fungerande innegårdar, denna 
princip tillämpas på det presenterade området.   

Stora innegårdar som tillåter mycket 
ljusinsläpp samtidigt som de skydda mot buller 
utformas. De blir varje kvarters centrala punkt 
där tryggheten och trivseln står i fokus genom 
tydliga gränser mellan privat, semiprivat och 
offentligt. En mindre parkyta placeras centralt i 
området, förhoppningen är att ytan kan 
användas som en fickpark. Denna parkmiljö 
blir en kompletterande funktion till de tre 
huvudgrupperna, bostad, handel och arbete. 
Parkmiljö tillåter rekreation och friluftsliv 
vilket får en positiv inverkan på Rotebro som 
idag saknar väldefinerade offentliga grönytor. 
En avvägning i parkmiljöns storlek har dock 
gjorts. Att den inte är större beror framförallt 
eftersom målet med området är att skapa en 
levande stadsdel. Då torget är områdets 
centrala offentliga plats är risken uppenbar att 
en större parkmiljö skulle konkurrera mot 

torget vilket skulle resultera i två halvtomma 
platser.  Boende har dessutom tillgång till 
innegårdar och trädgårdar och en större parkyta 
skulle då bli oanvänd och kunna skapa en 
känsla av ottrygghet.  

Allékantade vägar präglar området och döljer 
gatuparkerade bilar samt den större 
parkeringen vid torget, de absorberar delvis 
även buller samt föroreningar och bidrar 
därmed till ökad attraktivitet för området. 
Områdets breda trottoarer skapar även plats för 
uppställning av tillfälliga säsongsbetonade 
blomsterarrangemang. 

Mötesplatser. Väl fungerande mötesplatser 
med hög tillgänglighet är av yttersta vikt för att 
skapa ett levande område. Mataffären invid 
torget och den nya sportanläggningen är och 
kan bli mötesplatser i den nya stadsdelen. 
Annars fokuseras mötesplatserna till platser 
utomhus i den bebyggda miljön.  

Analyserna av området visade att aktiviteterna 
kring Rotebro torg är relativt hög, torget i sig 
är omgjort på senare år och lämnas därför 
orörd. Däremot förbättras och förändras 
omgivningarna vilket får en positiv inverkan 
för trivseln på torget. Den vidare byggnationen 
kring torget gör platsen till den naturliga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mötespunkten för området. Kring existerande 
verksamheter vid parkeringen vid torget (se 
kommande förstoring) skapas ett mer 
inbjudande och trivsam gatumiljö med bänkar 
med utblickar mot aktiviteter. Tanken är att 
passerande ska stanna upp och nyttja närmiljön 
bättre än vad som sker idag. 

Karta visar grönstruktur. 
Fokus ligger på stora 
innegårdar, allékantade 
vägstråk samt den 
mindre parkmiljön som 
syns under den 
befintliga bebyggelsen 
till vänster.    
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Aktivitetsobservationerna visade just att 
sittande och annan mer kvalitativ aktivitet 
saknades i området. Som nämnt tidigare är 
trottoarerna breda vilket tillsammans med 
tydliga och väldefinierade hörn skapar 
spontana mötesplatser i varje korsning. 
Parkytan fungerar även den som en plats för 
informella möten. Kollektivtrafiknoder blir lätt 
samlingspunkter och så även i Rotebro. 

Busstrafiken koncentreras till Rotebrovägen 
med ett större stopp i höjd med 
torgparkeringen där möten kan äga rum i 
väntan på vidare transport. Val av mötesplatser 
beroende på väder och tidpunkt på dygnet är 
viktigt, den större torgytan ställs och 
kompletterar mer intima gatuhörn.  

Trafik och parkering. Pulsådern genom och 
förbi området är även i fortsättningen 
Rotebrovägen, vägen har dock förvandlats till 
en inbjudande stadsbulevard med trädkantade 
sidor. Detta i kombination med en avsmalning 
och kantstensparkering sänker hastigheterna 
och skapar en trafiksäkrare närmiljö.   I 
korsningarna är vägbanan upphöjd till 
trottoarhöjd vilket gör att biltrafiken 
automatiskt måste sakta in. Skarpa 
trottoarradier får även dem till effekt att 
bilisterna måste sakta in vid eventuella 
svängar. Vägsträckningen runt parkeringen vid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotebro torg har omvandlats till ett ”shared 
space”-område där bilar, gående och cyklister 
delar på utrymmet, effekten blir lägre 
hastigheter och en säkrare och tystare närmiljö. 
Samtidigt är den lokala handeln beroende av 
att det är lätt att parkera och ta sig till och från 
butikerna, eftersom mataffärens tidigare 

parkering bebyggts koncentreras all 
centrumparkering till ytan intill torget. 
Kantstensparkering i närhet till centrumet kan 
också användas av besökare. Det minskade 
antalet parkeringar motiveras med att Rotebro 
har ett väl utbyggt kollektivtrafiknät samt att 
handeln fungerar som ett lokalcentrum, 
avståndsmässigt och genom förslaget även 
gång- och cykelbanemässigt kan boende ta sig 
till och från centrumet snabbt och smidigt utan 
att behöva ta bilen. Skapa stora ytor för 
parkerade bilar försvårar också arbetes syfte att 
skapa attraktiva och trivsamma miljöer. I 
områdets sydvästra del har nuvarande 
boendeparkering bebyggts, lösningen här är 
istället underjordisk parkering där både 
existerande och nya boende kan parkera. 
Parkeringsvåningar kan med fördel byggas 
underjordisk, där detta är inte möjligt eller 
önskvärt kan bottenvåningen bli en 
kombination av verksamheter och parkering 
vilket i sådant fall resulterar i att innegårdarna 
höjs upp en våning. Sportanläggningen 
använder samma princip med inbyggd 
parkering för att undvika stora parkeringsfält.  

 

 

 

Mötesplatser 
är markerat 
med den rosa 
färgen. 
Rotebro torg 
blir den stora 
mötespunkten 
för området. 
Korsningar 
fungerar som 
spontana 
platser för 
möten.  

N 

0 50 100 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gång- och cykelväg. Gående har en positiv 
inverkan både på den upplevda trivseln, 
tryggheten och livlighetet. Tanken är att 
gående ska dominera området. Snabba 
förbindelser till inte minst kollektivtrafiken har 
därför prioriterats. Trottoarer på båda sidorna 
av gatorna har tillämpats på de flesta platser. 
Som nämnt i föregående stycken är korsningar 
upphöjda i trottoarnivå vilket gör gående mer 
synliga för bilister samtidigt som komforten för 
människor till fots samt cyklister ökar. Längs 
Rotebrovägen finns en bred och rak cykelbana 
vilket uppmuntrar människor att byta över från 
fyra hjul till två.  

Köpenhamnsprincipen, det vill säga skydda 
cyklisterna med parkerade bilar mot den 
faktiska vägen (se kommande förstoring) har 
tillämpats. Många potentiella gåendestråk finns 
vilket bidrar till större tillgänglighet och 
rörlighet. Genom rutnätsstrukturen skapas flera 
parallella gaturum vilket ökar känslan av 
trygghet, gående kan själva välja vilken väg 
man vill ta och således undvika potentiella hot 
undvikas. I de centrala delarna av området är 
inte särskilda cykelbanor utmarkerade, tanken 
är istället att cykeltrafik kan ske längs 
vägsträckningen, olika trafikslag som delar på 
samma yta skapar respekt och förståelse för 
varandra samtidigt som hastigheterna hos 

bilisterna sänks. Ledordet är integrering 
snarare än separering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta där mörkgröna linjer visar på stråk för 
biltrafik. Rotebrovägen är omvandlad till en 
stadsbulevard. Sänkta hastigheter och säkrare 
övergångar för gående har prioriterats. 
Centrumparkeringen koncentreras till ytan norr 
om vårdcentralen. Boendeparkering sker inom 
fastigheterna och/eller genom kantstens-
parkering på lokalgatorna.  

Karta där linjerna visar stråk för gång- och 
cykeltrafik. Breda trottoarer och en säker 
cykelbana längs Rotebrovägen är två 
förbättringar.    
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4.4 Våningsantal 

Byggnaders våningshöjd är en viktig del i att 
skapa ett varierat och intressant intryck för hela 
området. Existerande bebyggelse är byggt i 1-4 
våningar. Vanligast förekommande höjd är tre 
fullhöga våningsplan.  

Att följa befintlig bebyggelses höjder samtidigt 
som en effektiv ytanvändning är önskvärd har 
resulterar i att den nya föreslagna bebyggelsen 
i de flesta fallen är 4-6 våningar. I enstaka 
partier i byggnadsvolymerna är dock höjden 
sänkt till 3 våningar, detta kopplar visuellt 
samman befintlig med föreslagen bebyggelse.  
I teoriavsnittet diskuterades våningshöjden och 
dess relation till gatan, för att skapa trivsamma 
och upplevt trygga miljöer på marknivå har det 
därför varit viktigt att inte bygga för högt. 
Samspelet mellan högsta våningen och 
trottoaren nedanför måste fortfarande vara 
möjlig.  

I kvartersstukturen är bebyggelsen generellt 
högre i väster och lägre i söder och öst, detta 
för att tillåta maximalt ljusinsläpp. 
Byggnadsvolymer med 5-6 våningar är även 
placerade i hörnlägen för att skapa stadslika 
och urbana avslut på kvarteren. 
Sportanläggningen som är en större enskild 
byggnad får en lägre höjd för att inte upplevas 
som en stor och klumpig volym.  

Kring centrumet behålls den relativt låga 
skalan, mataffären på 1 våning får en 
påbyggnad vilket skapar en enhetlig höjdnivå 
med övrig bebyggelse kring torget. Intill 
vårdcentralen placeras en hörnbyggnad där 
skalan är lite högre, detta då läget bör utnyttjas 
maximalt för både handels- och kontorsytor 
med sitt direkta läge längs Rotebrovägen och 
kollektivtrafik. Se kommande sektioner för 
exempel på byggnadshöjder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan visar våningshöjder 
enligt nedanstående färger. 
Den streckade blå linjen är 
planområdets avgränsning.  

  

 1 våning 

 2 våningar 

 3 våningar 

 4 våningar 

 5 våningar 

 6 våningar 
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4.5 Funktionsblandning 

Området präglas av funktionsblandning men 
enligt gestaltningsprincipen som presenterades 
i början av kapitlet sker det med viss 
avvägning. Blandstadsidéen innebär att 
funktioner blandas, både horisontellt men även 
vertikalt. Detta bör dock i Rotebros fall ske i en 
anpassning så att området upplevs attraktivt för 
boende. Det är framförallt bullerproblematiken 
som motiverar detta. Hastigheten längs 
Rotebrovägen sänks och fartdämpande 
funktioner i området dämpar buller till viss del 
men passerande järnvägsspår kommer även i 
fortsättningen ställa speciella krav på vilken 
bebyggelse som kan placeras i närheten av 
spåren. Den generella principen är att bostäder 
placeras så långt väster ut som möjligt medan 
arbetsplatser kan byggas närmare spårområdet 
vilket i sin tur kan vara attraktivt för företag då 
de blir synliga för passerande passagerare 
ombord tåg samt bilister. 
Funktionsblandningen sker även inom 
byggnadskropparna. Presenterad figur är på 
sidan visar en generell våningslösning för 
framförallt bebyggelse invid torget. Parkering 
återfinns i källarplan samt eventuellt diskret 
placerat på bottenplan. Verksamheter av olika 
slag skapar liv åt gatan och kan fortsätta upp på 
våning 1. Kontorsyta tar sedan över följt av 
bostäder högre upp i fastigheten. Genom att 

funktionsblanda inom byggnaderna skapas 
aktiviteter under hela dagen. Handel och 
kontorsverksamhet under dagtid och boende 
under dygnets resterande timmar. Principen 
följer syftet med att skapa trivsel, trygghet och 
livlighet i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild av en principbyggnad och våningsfunktionen. 

 

Kartan visar vart i området funktioner med fördel 
kan placeras för att lösa problematik med buller. 
Blå linjen är som tidigare områdesavgränsningen.  

  Bostäder 

  Verksamheter 
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4.6 Etapper  

I vilken grad Rotebro centrum bör exploateras 
och i vilken takt detta bör ske kan diskuteras. I 
teoriavsnittet behandlades den kritik som både 
Kevin Lynch (Larice et al (red.), 2007, s.180) 
och Sharon Zukin (1998, s.832) framfört, att 
planerare ofta vill ha en helhetssyn och därför 
planerar för mycket i detalj. Istället bör 
planerarna ta ett kliv tillbaka och göra så lite 
som möjligt. Gestaltningsförslaget är relativt 
detaljerat och visar på en helhetssyn, det kan 
motiveras utifrån grundsyftet med arbetet, att 
skapa ett attraktivare Rotebro som upplevs 
trivsamt, tryggt och levande. För att verkligen 
se till att detta blir slutresultatet har ett större 
grepp tagits. Som Madanipour (2004, s.282) 
menar, misslyckas planerare kommer 
stadsrummen vara tomma även om många 
människor bor i området. 

Som framkommit i intervjun med kommunens 
planeringschef är det vanligt att områden med 
existerande bebyggelse utvecklas under en 
längre tid med olika etapper. Kartan här på 
sidan visar hur planförslaget skulle kunna delas 
upp och byggas i olika etapper. Ett första steg 
är att bebygga tomma ytor, detta involverar 
ytan kring centrumet som idag endast funderar 
som parkering. Även den lilla markbiten intill 
vårdcentralen skulle kunna bebyggas utan 

större förändringar på nuvarande infrastruktur 
och trafiksystem. Genom att i etapp I bebygga 
tomma sidor kring torgmiljön skulle trivseln 
och rumsligheten kunna ökas relativt snabbt. 
Etapp II är föreslaget till avgränsat områdes 
västra sida där boendeparkering idag finns, 
inga större rivningar skulle behöva göras och 
luckor i den befintliga bebyggelsen fylls igen. 
Däremot krävs en ny parkeringslösning (i detta 
planförslag underjordisk eller inbyggd 
markparkering) vilket är ett stort projekt i sig. 
Etapp III innebär att några, om än få, 
nuvarande verksamheter samt deras lokaler 
skulle behöva flyttas och rivas för att ge plats 
åt föreslagen kvartersstruktur, ett större ingrepp 
som ligger längre fram i tiden.   
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4.7 Sektioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektion B-B. Del av kvarteret som byggs runt existerande mataffär intill Rotebro torg. Befintlig bebyggelse får kompletterande bostäder påbyggt 
vilket skapar en mer enhetlig siluett mot torget.  

Sektion A-A. Typisk kvartersbebyggelse i varierande höjd och utformning. Lokaler för handel i bottenplan. Planterade träd längs gatorna ökar trivseln 
samtidigt som buller dämpas.  
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Sektion C-C. Visar hur Rotebrovägen har gått från en trist trafikled till en allékantad stadsbulevard. Vägen har även smalnats av för att ge plats åt 
bredare trottoarer och säkra cykelbanor på minst 3,2 meter bredd. Vägbredden mäter nu 8-8.5 meter.  

Sektion D-D. Ett typisk gaturum inne i rutnätsbebyggelsen består av 7 meter vägbana; 2,5 meter kantstensparkering samt 3,5 meter trottoar.  
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4.8 Förstoringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstoring A. ”Shared space”-principen tillämpas på gatumiljön i anslutning till 
torget. Kantstensparkering utanför butiker och resterande parkeringsyta döljs 
delvis av växtlighet. Breda trottoarer skapar förutsättningar för eventuella 
uteserveringar eller säsongsbetonade blomsterarrangemang. Sittplatser är 
utplacerade för att skapa ökad trivsel och komfort, deras placering mot fasad 
eller vegetation ger den sittande ryggen skyddad.     

Förstoring B. Rotebrovägen är omvandlad och har genom avsmalning, 
kantstensparkering och trädbeklädda sidor blivit mer stadslik och inbjudande. 
En väl markerad cykelbana löper parallellt där cyklisterna skyddas av 
parkerande bilar.   

Förstoring C. En typisk korsning inom området. Ytan är upphöjd till samma nivå 
som trottoaren vilket resulterar i ökad komfort för de gående samtidigt som 
säkerheten och tryggheten förbättras. Gående blir synliga för bilister samtidigt 
som bilarna automatiskt måste bromsa in för att försiktigt kunna köra upp på 
upphöjningen.  Förstoring C.  

Förstoring B.  Förstoring A.  
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4.9 Perspektiv  

Nedanstående perspektiv visar områdets 
byggnadsvolymer och hur kvarteren utformas i 
förslaget för Rotebro centrum. Färgerna på 
byggnaderna är inte faktisk fasadfärg utan är 
endast till för att visa att varierad utformning 
och byggnadshöjd kommer prägla området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perspektiv A. Blickandes mot norr.  Perspektiv B. Baksidan av nuvarande mataffären, vy mot 
sydöst.   
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5. DISKUSSION
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I takt med att många städer och regioner växer, 
inte minst Stockholm och dess kringliggande 
kommuner, ökar strävan att bygga stadslikt, 
även utanför den traditionella stadskärnan. Det 
är helt enkelt en bebyggelsestruktur som 
många gånger upplevs attraktiv och önskvärd. 
Rotebro är i mångt ett typexempel på en förort 
och dess utmaningar, bebyggelsestrukturen är 
relativt gles och mycket av området består av 
stora trafikapparater och tillhörande 
parkeringsfält. Aktiviteterna som sker i 
förortsområdena blir ofta av kvantitativ och 
inte kvalitativ art. Människor passerar igenom 
stadsrummet utan att stanna till och slå sig ner 
på en bänk. Det upplevs helt enkelt inte 
attraktivt nog att göra det.  Steget till att skapa 
stadslika rum i dessa områden är långt.  

Det här arbetet har genom blandstadsidéerna 
haft till avsikt att visa att en satsning mot 
förtätning och skapandet av stadsmässighet kan 
resultera i närmiljöer som upplevs mer 
trivsamma, trygga och levande. Som diskuterat 

i arbetet hänger trivsel, trygghet och livighet 
ihop och kan lösas med hjälp av varandra, 
genom att ha dessa aspekter i fokus när ett 
förslag tas fram kommer med största 
sannolikhet en attraktiv stadsdel växa fram 
vilket attraherar både bostäder, handel och 
arbetsplatser. Täthet och tillgänglighet är 
ytterligare ledord. Tätheten är grundbulten för 
stadsmässighet och en hög tillgänglighet 
skapar förutsättningar för människor att 
använda stadsrummet. Möjligheterna att skapa 
en funktionsintregrerad blandstad blir således 
större och möjligheterna till att lyckas ökar.  

Principen med blandstadskonceptet är mycket 
enkelt, det är först när det ska tillämpas som 
problemen uppkommer. Mycket av 
problematiken ligger i hur stor 
funktionsintegreringen verkligen kan vara för 
att fortfarande fungera och vilka funktioner 
som kan blandas med varandra. Det här arbetet 
har till exempel fått ta buller från järnväg och 
motorväg i avvägande vid utplacering av 
bostäder. Rekreation och fritidsaktiviteter med 
bland annat en parkmiljö och en 
sportanläggning visar att ytterligare funktioner 
kan komplettera bostäder, handel och 
arbetsplatser för att skapa attraktivitet, det 
bidrar också till en ökad blandning vilket är 
hela grundidén med blandstaden.   

Rotebro centrum har redan idag en blandad 
funktionssammansättning vilket har underlättat 
arbetet, detta i kombination med att Sollentuna 
är en expansiv kommun har gjort det möjligt 
att i gestaltningsförslaget presentera en relativt 
omfattande förändring, det är dock viktigt att 
förstå att det är en framtida vision där 
stadsmässigheten och blandstadsprinciperna 
stått i fokus. Ekonomisk skulle förslaget i 
dagsläget antagligen inte kunna genomföras i 
sin helhet, som kommunens planeringschef 
också var inne på under intervjutillfället, 
Rotebro är Sollentunas nästkommande årsring 
vilket gör att en förändring av området 
kommer ske på längre sikt. Förutsättningarna 
för andra förortscentrum i andra delar av landet 
kan kraftigt variera beroende på tillväxt och 
rådande framtidsutsikter. Gestaltnings-
förslagets applicerbarhet kan därav variera 
mellan förorter.  

Förhoppningsvis kan detta kandidatarbete 
inspirera till att reflektera över 
blandstadsidéerna och hur de med hjälp av 
trivsel, trygghet och livlighet i fokus kan skapa 
attraktiva miljöer.  
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Bilaga

Observationsschema 

Syftet med observationen är att få en tydligare bild av hur dagens Rotebro centrum används vid olika tidpunkter på dagen. Vilken typ av aktivitet äger rum, 
hur mycket eller lite aktivitet och vart i den bebyggda miljön äger den rum? 

Plats: Rotebro centrum, Sollentuna kommun  

Observationspunkter: A, B, C (se tillhörande karta) Observationspunkterna har studerats utifrån ordningen B, C, A.   

Datum och tid: torsdag 19 april 2012 kl.13, onsdag 2 maj 2012 kl.07:30, lördag 5 maj 2012 kl. 19 

Längd: 10 minuter på varje observationspunkt vid varje tillfälle.  

Förtydligande: ”Passerande”= människa rör sig förbi observationspunkten, ”affär”= aktivitet till och från matbutiken Hemköp, ”pendel”= aktiv itet till och 
från Rotebro pendeltågsstation, ”sittande”= människor som sitter samt ”skolidrott”= idrott i regi av de lokala skolorna. Observationen inkluderar endast 
människor och inte fordon, samma människa kan observeras och räknas flera gånger om denne passerar förbi under tidsspannet, till exempel in och ut ur 
affären. All mänsklig aktivitet antecknas ner utifrån nedanstående rubriker.  

 

Datum Observationspunkt  Aktivitet  Övrigt 

 

 

 

 

  

N 

A 

B 

C 0 100 
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