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Grannskapsförortens idémässiga bakgrund

Syftet med detta avsnitt är att dels se vilka ideal och
faktorer som ledde fram till och styrde stadsbyggandet
under 1940- och 1950-talet. Detta för att kunna utvärdera dessa förhållningssätt. Har grannskapsförorterna
fungerat enligt de ursprungliga avsikterna? Vad är värdefullt att bevara och vad kan frångås/förändras? Studien av bakgrunden är också intressant ur ett jämförande perspektiv, eftersom staden då liksom nu befann
sig i en expansiv period.

INTERNATIONELLA IDÉSTRÖMNINGAR
MISSTRON MOT STORSTADEN
”Västerlandets storstäder benner sig i en förtroendekris. Med litterära traditioner som kan ledas tillbaka till samhällsskildringar
hos Dickens, Zola och Strindberg, har kritiken under 1900-talets
första del vuxit i styrka och under sista kriget fått en sådan omfattning, att man ej sällan ifrågasätter om storstädernas nuvarande
omfattning och struktur kan godtas ur allmänna humanitära och
kulturella synpunkter”
Ur Stockholms generalplan 1952, s 113

Grannskapsförorternas framväxt grundar sig på den misstro mot
industrialismens storstad som funnits alltsedan mitten av 1800-talet.
Uppfattningen om staden har varierat alltsedan städernas uppkomst.
Under seklerna innan industrialismen såg författare och filosofer
staden som något positivt, då den genererade ekonomisk expansion
och var centrum för företagsamhet och nöjesliv.
Med industrialismens explosiva stadstillväxt, följde usla bostadsförhållanden och sanitära förhållanden. Sjuka, arbetslösa och fattiga
människor koncentrerades på ett sätt som förr inte varit möjligt.
Dessutom var storstaden scenen för förändringar i ekonomi, teknologi och mode, och förändringarna ansågs underminera traditionella
värden och sedvänjor. Storstaden ledde till anonymitet vilket bedömdes urholka respekten för andra människor och främja kriminalitet.
Den västerländska kulturen utvecklade på grund av detta antiurbana
ideal och en misstro mot storstaden. Utopiska socialister skapade
i början av 1800-talet utifrån dåtidens hotbild småskaliga ideal för
samhällsbyggandet med strävan efter luft, ljus och grönska. 11
GARNIER OCH HOWARD - ZONERING OCH
SATELLITSTÄDER
Misstron mot staden tilltog vid förra sekelskiftet. Vid denna tid
skapade Tony Garnier ett förslag till en industristad, cité industrielle.
Huvudidén med hans förslag vara att verksamheter skulle zoneras
och avgränsas med grönstråk i staden. Gemensamhetsanläggningarna placerades centralt i staden, medan bostäder och skolor fanns i
periferin. Gatunätet var rätvinkligt och längs grönstråken placerades
attraktiva verksamheter. Garniers idéer kom att påverka en hel generation av arkitekter. 12
Ebenezer Howard föreslog en utbyggnad av separerade trädgårdsstäder, som skulle ersätta den traditionella stadstillväxten. Hans modell
syftade till att kombinera stads- och landsbygdslivet. Modellen var
utopisk, men kom att få stor genomslagskraft för idéutvecklingen.
Trädgårdsstaden skulle från början begränsas till en befolkning på
32 000 invånare. Staden skulle vara självständig och självförsörjande
både vad det gäller konsumtion och produktion. Den hade en cirkulär form, med offentliga byggnader i mitten och industrier och jordbruk i periferin. Trädgårdsstaden skulle omges av ett grönbälte och
förbindas med moderstaden och andra trädgårdsstäder av snabbtåg.13

8. Stadsmiljön vid Slussen kring sekelskiftet
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CHARLES PERRY - GRANNSKAPSENHETEN
Idéerna om indelningen av staden i mindre enheter växte fram
samtidigt och oberoende av varandra av personer som Howard,
Garnier och Chicagosociologerna. Själva begreppet grannskapsenhet
lanserades 1923 av Chicagosociologen Clarence Perry, då han presenterade ett utkast till regionplan för New York.
Den befintliga staden borde enligt Perry indelas i olika geografiska
enheter. En tiondel av dess yta skulle bestå av parker och lekplatser.
Skolan, kyrka, teater och ett ”community center” skulle placeras i
områdets centrum. Butiker skulle lokaliseras till områdets periferi,
i anslutning till genomfartstrafiken, i övrigt skulle grannskapsenheten avlastas från genomfartstrafik. Det var viktigt att enheten
både geografiskt och socialt framstod som en självständig enhet
i förhållande till omgivningen. Denna enhet skulle avgränsas med
trafikgator, järnvägar och obebyggda naturområden. Tillsammans
med verksamheterna i centrumanläggningen skulle denna fysiska
avskildhet medverka till framväxten av ett grannskapsmedvetande.
Skolan var den dimensionerande faktorn för grannskapsenhetens
storlek och enheten skulle ha en befolkning på 5000-6000 invånare.
Perry hämtade sina förebilder till gemenskapen från det agrara
bysamhället. I detta hade samhörigheten grundat sig på det gemensamma arbetet. Den moderna grannskapsenheten skulle istället
bygga på bosättningen, där invånarna skulle samarbete för deras
gemensamma intressen. Detta samarbete skulle ske i lokala intresseföreningar. 14

ATHENCHARTAN
Missnöje med den traditionella stadsplaneringen var utgångspunkten
för Le Corbusier, som var den drivande kraften i det sekretariat,
CIAM, som 1928 inbjöd arkitekter från olika länder att delta i en
kongress. Den fjärde kongressen, om ”den funktionella staden” hölls
i Aten 1933. Utgångspunkten för denna var att kaos hade uppkommit i städerna på grund av att det skett en okontrollerad och oordnad
utveckling under ”maskinåldern”. Utgångspunkten för kongressen
var stadens fyra urbana huvudfunktioner; boende, arbete, rekreation
och transport. Genom en bättre planering av dessa funktioner skulle
livet i staden kunna förbättras.

LEWIS MUMFORD - REGIONALISM
Lewis Mumford skrev 1938 ”Culture of the city” (Stadskultur,
utkom på svenska, 1942) och anses vara en av de främsta inspirationskällorna till den svenska samhällsplaneringen under efterkrigstiden. Han bygger vidare på de socialistiska utopisternas tankegångar
och förespråkar en regionalism, där städerna skulle omvandlas till
regionala centra. Mumfords regionalism var inte stadsfientlig i sina
utgångspunkter. För stadens expansion förespråkade han dock ett
flerkärnigt stadsområde. Varje stadsdel skulle ha en centrumbildning
med 40 000 invånare uppdelad på fem stadsdelsenheter som i sin tur
bestod av fem grannskapsenheter.

Åtgärder lades fram för varje huvudfunktion. För boendet identifierades problem som trångboddhet, för hög befolkningstäthet och
olämplig placering av boendeenheter i förhållande till klimat, topografi och i relation till industri och vägar. Åtgärderna som förespråkades mot detta var zonplanering och lagstiftning. Boendet sågs som
huvudfunktionen och man skrev ”Utgångspunkten för all stadsplanering borde vara den cell som representeras av en enstaka bostad,
som tas tillsammans med liknande celler för att forma en grannskapsenhet av effektiv storlek. Med denna cell som startpunkten
skall bostäder, arbetsplatser och rekreationsområden fördelas över
hela stadsområdet med bästa möjliga samband”.15 Även här hade
alltså grannskapsenhetstänkandet slagit rot. I anslutning till bostadsområdena skulle öppna ytor finnas och genomfartstrafiken skulle
ledas utanför områdena.

Mumford utgick från Howards idéer om trädgårdsstaden och förespråkade en kombination av arbete, bostäder och service. Hans
avsikt var inte att de enskilda stadsdelarna skulle vara autonoma.
Bostadshuset och skolan skulle överta kyrkans och palatsen roll som
den sociala kärnan. Storleken av stadsdelsenheten skulle avgöras av
den sträcka som ett barn klarar gå till skolan eller lekplatsen. Plats
för lättare industri borde finnas i stadsdelen. För att åstadkomma en
mångkärnig stad skulle en medveten planering krävas.17

Angående den andra funktionen, rekreation, fanns problemet att
de öppna ytorna ständigt hotas p g a stadens expansion. Därför
behöver dessa bevaras och skyddas. Områden för arbete skulle klassificeras efter karaktär och lokaliseras till särskilda zoner i staden
och regionen. Dessa zoner skulle avskiljas från bostadsområden med
grönområden och andra neutrala zoner. Avståndet mellan bostad
och arbete skulle vara direkt och ta så kort tid som möjligt. Transportproblematiken ansågs ha sin grund i att det befintliga gatunätet
var föråldrat, endast anpassat för gång- och hästtransporter. Detta
äldre gatunät kunde inte anpassas till de nya förhållandena, utan det
behövdes helt nya stadsplaneringsmodeller. Gatunätet skulle indelas
i ett nivåsystem, beroende av hastigheten och indelas i genomfartsleder, matargator och separata gågator.
De befintliga levnadsförhållandena som rådde ansågs inte tillfredställa ens de elementära biologiska och psykologiska behoven hos
majoriteten av befolkningen. Orsaken till detta var att stadsplaneringen hitintills hade grundat sig på marknadsrationella principer. I
Chartan bedömdes att den kommunala nivån borde få det administrativa och sociala ansvaret. Vid en konflikt borde de individuella
intressena alltid underordnas de allmänna intressena. 16
11. Perry, Principer för grannskapsenheten
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GENERALPLAN FÖR STOCKHOLM 1952
BOSTADSNÖD, FUNKTIONALISM OCH ZONERING UNDER
30-TALET
Trångboddheten i Stockholm var bland den högsta i Europa i början
av seklet, då hälften av bostadsbeståndet bestod av lägenheter om
1 RoK eller mindre. Den nya arkitekturen, funktionalismen, och
en zonerad stadsplanering slår igenom nästintill fullkomligt under
30-talet. Däremot finns det under denna tid ingen storstadspessimism bland arkitekterna vid decenniets början. I manifestet ”Acceptera” som skrevs som en programskrift för Stockholmsutställningen
1930 hyllas stadens puls och larm. I början av 30-talet uppfördes
höga funkishus relativt tätt och skapade en storstadsatmosfär. De
slutna stadskvarteren skulle dock ersättas av fristående lamellhus,
med grönska mellan husen.18 Stadstillväxten skedde i stenstadens
krans med områden som Gärdet, Fredhäll och Kristineberg. Grunden för en helt ny politik lades under denna tid med syfte att
både bekämpa bostadsnöd och arbetslöshet. En socialdemokratisk
regering tillträdde 1933 och tillsatte ett flertal statliga utredningar
exempelvis Bostadssociala utredningen –33, Befolkningsutredningar
–34 och –41 och stadsplaneutredningen –41. 19
När innerstaden ansågs färdigbyggd och man insåg att bostadsbristen inte kunde lösas med enbart ett byggande av enfamiljshus
utanför stadsgränsen, började planeringen av flerfamiljshus i även
utanför staden i förorter. Smalhuset hade vunnit mark under 30-talet
men kom nu att få sitt stora genombrott i och med förortsplaneringen. I dessa förorter negligerades gatan och husen placerades
fritt i terrängen. Traneberg stod färdigt 1934 och var den första
smalhusförorten. 20
TID FÖR FÖRBEREDELSE UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET
Beslut att bygga tunnelbanan togs 1941. Beslutet ansågs vågat då
Stockholm egentligen ansågs vara för liten för en sådan satsning.
Invånarantalet i Stockholm var då 430 000 och inklusive förorter
600 000. Kriget gav tid att fundera över Stockholms framtida struktur. Stadens struktur bestämdes i två avgörande dokument, programskriften ”Det framtida Stockholm” 1945 och ”Generalplan för
Stockholm” 1952. Arbetet med Stockholms generalplan startade vid
krigsslutet och kom att pågå fram till 1952. Arbetet inspirerades av
liknande regionala planer som Köpenhamns fingerplan och ”Greater
London plan”, där expansionen lokaliserades till drabantstäder.
Under 40-talet uppstod en kraftig kritik mot 30-talets smalhusförorter, eftersom de ansågs ha bidragit till att upplösa det sociala
livet i staden. Man kritiserade också att den endast hade innehållit
bostäder. Mot denna bakgrund och med inspiration från England
växte grannskapsplaneringen fram som bärande idé i generalplanen.
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Huvudfrågorna för generalplanen var huruvida den nya bebyggelsen
skulle koncentreras eller spridas och om planering för gruppbildningar.
TILLTAGANDE URBANISERING - SPRIDD KONCENTRATION
Under efterkrigstiden skedde en stor tillväxt till Stockholmsregionen.
I planen konstateras att orsaken till detta var företagens fördelar
av en lokalisering i en större stad, eftersom de då nådde en större
arbets- och avsättningsmarknad och kunde utnyttja ett bra kommunikationsläge. För individen skapade koncentrationen valmöjligheter i arbetsmarknaden, bättre utbildningsmöjligheter, ett rikare
nöjesliv och större utbud av kommersiell och social service. Det
konstateras också att den alltmer tilltagande koncentrationen till
storstaden skulle medföra olika nackdelar för individen. Avstånden
mellan arbetsplatsen och bostaden skulle bli längre, vilket skulle leda
till tröttande och dyra resor. Stadsmiljön ansågs dessutom inte bra
som uppväxtmiljö för små barn.

I programskriften inför generalplanen ”Det framtida Stockholm”
som utkom 1945 presenterades en liknande schemaplan för ett förortssamhälle. I denna anges tydligt att förorten främst är avsedd för
boende som arbetar i stadens centrala delar. Därför är bebyggelsen
grupperad kring en tunnelbanestation. Under denna tid sker alltså
en förskjutning från förorten som ett bostadskomplement till Stockholm till förorten som relativt funktionellt självförsörjande. Förortssamhället i ”Det framtida Stockholm” hade en tydligare cirkulär
form och planerades för en befolkning på 10 000 invånare.

För att komma till rätta med dessa problem förespråkas en spridning
av ”bostadskomplement” och arbetsplatser inom Storstockholm och
drabantstäder som Solna, Södertälje. Man skriver ”Enda möjligheten
att inom ett bosättningsområde av Storstockholms omfattning åstadkomma en rimlig försörjning med butiker, andra kommersiella inrättningar samt sociala och kulturella institutioner av olika slag är att
sprida dem till stadsbygdens olika delar” 21 På så sätt kunde pendlingstrafiken till arbetsplatserna reduceras. En anledning till detta var
att de gifta kvinnornas arbetsplatser, i och utanför hemmet, skulle
ligga inom ett rimligt avstånd, så att de lätt skulle kunna sköta sitt
arbete.
FÖRORTENS SCHEMAPLAN
I generalplanen presenteras ett förslag till schemaplan för en ”stadsdel med förortsbaneförbindelse”. Totalt skulle denna stadsdel ha
drygt 16 000 invånare, varav ca 60 % skulle bestå av hyreshus
och 40 % skulle vara radhus och småstugor. Befolkningstätheten i
hyreshusområdena skulle uppgå till 220 inv/ha och 80 inv/ha för
villaområdet. Från stadsdelscentrum borde hyreshusen ligga inom
450 m avstånd, gränsen till småstugeområdet borde vara 900 m,
samt till industrier 600 m. Stadsdelscentrat skulle innehålla ett större
butikscentra, lekplats, kulturellt centrum, hantverkeri, folkskola och
större idrottsanläggning. Utanför den ringformade matargatan placerades stadsdelar med lägre densitet. I dessa borde ett grannskapscentrum ligga, med mindre butikscentrum, lekplats, tvätteri och
daghem. Ett omfattande avsnitt i generalplanen beskriver alla de
gemensamhetsanläggningar som bör finnas i förorten, som barnstugor, festplatser, ungdomsgård, lokaler för slöjd etcetera. 22
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GRUPPBILDNINGEN - EN FUNKTIONELL, SOCIAL OCH
ARKITEKTONISK ENHET
Grannskapsplaneringen dominerade stadsbyggnadsdebatten under
hela 40-talet. Motiven till utbyggnaden av staden i grannskapsenheter
var däremot olika. För vissa var de sociala aspekterna viktigast,
medan andra betonade de funktionella och arkitektoniska aspekterna. I generalplanen motiveras planeringen för gruppbildningar
med att man ville ge stadstillväxten en fastare organisation, underlätta stadsfunktionerna och motarbeta en formlöshet som skulle
bidra till storstadslivets nackdelar.
Funktionellt uppstod behov av inom ett rimligt avstånd kunna
skaffa tillräckligt befolkningsunderlag för vissa serviceinstitutioner
som planerades i centrum. Därmed blev det naturligt att koncentrera
bostadsbebyggelsen kring dessa centrum. Det socialpsykologiska
motivet för gruppbildningar behandlas också i generalplanen, även
om man konstaterar att man rör sig med ”hypoteser och populära
uppfattningar”. Det fanns en utbredd oro för att primärgruppen
skulle komma att förlora sin betydelse till förmån för sekundärgruppen. Familjen hade förlorat många av sina funktioner och den lokala
gemenskapen hade försvagats. Tecken på lokal gemenskap ansågs
vara umgänge mellan grannar, medlemskap i lokala föreningar och
”att vara eller känna sig lika sina grannar”. 23

ATT SKAPA LOKAL FÖRANKRING
Bakom formuleringarna till motiven för grannskapsplaneringen, anar
man en stark misstro till det nya samhället. Familjens försvagning
förklaras med en allt längre yrkesspecialisering och en alltmer fullständig byteshushållning. Nya ”intressesammanslutningar” uppkommer som inte har någon lokal förankring och man såg skeptiskt på
ett allt ökande deltagande i ”massbildningar”. Särskilt orolig var man
för ungdomen och skriver ”Yttringar därav är å ena sidan känslan av
oberoende av tradition, moralisk kontroll och konvenans, bristande
ansvar för gruppernas handlande, större isolering, anonymitet och
ensamhet, men å andra sidan större frihet för individen att söka sig
ett liv efter eget sinne”.24
Man konstaterar att i innerstaden utgör mindre än hälften så kallade
”fullständiga familjer”, vilket leder till en stor rörlighet. På grund
av en hög densitet är avstånden i innerstaden mindre viktiga, och
därför försvinner skälet till gruppbildning där. I förortsenheten med
låg densitet är gruppkänslan viktigare. För att gruppbildningen skulle
kunna fungera ansåg man det vara viktigt att bostadsgruppernas
gränser var tydliga. Särskilt viktigt ansågs överblicken vara för barn
och gamla. Av samma skäl var det viktigt att centrumområdet skilde
ut sig genom intensivare former och färger, d v s gavs en ”kvalitativ”
dominans och även en viss kvantitativ dominans med någon eller
några höghus.

”STADSMILJÖ ÄR ICKE HUS, SPRIDDA PÅ EN BACKE MED
TALLAR OCH GRÄS”
1930-talets stadsbyggnadsideal kritiserades formmässigt och man
menade att det öppna rummets möjligheter inte hade utvecklats på
ett tillfredställande sätt. Hus fritt placerade i parkmiljö hade inte
fungerat beroende av Stockholms kuperade terräng med hällmark
och gles blandskog. I generalplanen skrivs det ”Man kan i stor i
utsträckning konstatera en likgiltighet bland annat för en medveten
rumsbildning i stadsplanen och ett avstående från eller obekantskap
med de arkitektoniska uttrycksmedel, som finns i kontrastverkan och
samklang mellan olika rumsbildningar”. 26
Istället borde nu en medveten gruppbildning eftersträvas. Trädgårdsstadens form som begränsad enhet hade från början fungerat, men
i takt med att staden växte hade dessa kopplats samman med flerbostadshusområden, där service saknades i relation till behovet.
En annan kritik mot 30-talets höghusområden var synpunkten att
framtidens bebyggelse i större utsträckning måste vara utformad
efter människans skala.

En annan aspekt som behandlas i planen är huruvida befolkningssammansättningen i bostadsområdet borde vara homogen eller heterogen. Man konstaterar å ena sidan att en normal blandning av
befolkningen vad det gäller kön och ålder bör eftersträvas. Man bör
också undvika kategoriboende för exempelvis pensionärer, barnrika
familjer och olika yrkesgrupper.
Å andra sidan skriver man ”Huruvida man verkligen skall eftersträva
en blandning av olika socialgrupper kan däremot diskuteras. Om
man önskar få tillstånd en social gruppbildning måste man acceptera
att människor som tillhör samma socialklass har lättare att knyta personliga kontakter, och att flertalet föredrar att bo bland sina gelikar”.
25
Detta skulle dock vara skadligt för den praktiska demokratin, men
skulle underlättas av att de olika bostadsgrupperna var heterogena,
så att ömsesidig förståelse för de olika socialgrupperna skulle kunna
uppstå.

16. 1930-talets stadsbyggnad kritiserades för sin avsaknad av rumsbildningar
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15. ”Storstadens typiska gruppbildning” ur
Generalplan 1952
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Tidigare stadsplaneideal också för att den främst varit inriktad på
rörelsen. ”Den banala stadsplanetraditionen, som via andra franska
kejsardömet nedärvts från barocken är framför allt inriktad på att
tillgodose behovet av rörelse”.27 Man såg denna planering som ett
uttryck för monarkers och adelsherrars makt över människor och
ansåg att denna planeringstradition nu var förlegad. Denna stadsform utgick inte från människans direkta behov. I bakgrundsformuleringarna ligger en underton av behovet för ett nytt demokratiskt
samhälle. Stadsplanen skulle istället främst tillgodose människans
behov av vila. Miljön skulle vara statisk. Fortfarande borde vissa
rumsbildningar vara dynamiska, men där borde människan endast
vistas korta stunder. ”Lika litet som vi lägger huvudavloppet i öppna
kanaler eller diken bör vi med hänsyn av den psykiska hygienen lägga
bostäderna längs huvudtrafikströmmarna”.28

GENOMFÖRANDE, LÄGENHETSSAMMANSÄTTNING OCH
ARKITEKTUR
1947 kom en ny byggnadslag och byggnadsstadga. Den ökade kommunernas rättigheter och skyldigheter att styra byggandet. Detta
lade grunden för en stadsplanering styrd av kommunens vilja och
ledde fram till att generalplanen kunde förverkligas i en hög grad.
Utveckling under efterkrigstiden med den omfattande utbyggnaden
av subcentra, är internationellt sett unik, jämfört med den ej styrda
urbanisering som skett i USA och många europeiska städer. Den
kunde realiseras med hjälp av Generalplan –52 som ur ett internationellt perspektiv var mycket målmedveten och omfattande.29 Staden
och samhället var huvudaktör i planeringen och man lyckades därför
ena arkitekter, byggherrar och bostadsbolag.

vilket gjorde att man fick göra avkall på funktionalismens ideal med
stora fönsterytor. Nya estetiska ideal hade uppstått i Skandinavien
innan kriget, som innebar både en utveckling och ett avståndstagande från funktionalismen. Dessa ideal betonade materialkänsla,
färg, huskropparnas skulptering, mänsklig skala, uterum och intimitet. Denna ”idylliska” arkitektur kom under 60-talet att ersättas
av ett mer brutalistiskt arkitekturideal, med en större skala och
förenklingar.
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Svängningar i stadsbyggnadsidealen har alltid förekommit. Vid tiden
för planeringen av grannskapsförorterna fanns en tydlig misstro
mot storstaden. Man befann sig då i en brytningstid, då samhället
förändrades i snabb takt. Hotbilden var ett samhälle där den lokala
förankringen saknades och där primärgruppen inte längre var viktig.
I detta läge, paradoxalt nog i en tid då stadstillväxten var extremt
hög, presenteras därför grannskapsplaneringen. Ursprungligen har
idéer hämtade fån seklets början, zonering från Tony Garnier, en
stadstillväxt genom utbyggnad av separata enheter från Ebenezer
Howard och tanken om den sociala grannskapsenheten från Clarence Perry.
Dessa idéer spreds vidare och fick en fastare form i CIAM:s
Atencharta och hos Lewis Mumford som förespråkade ett regionalt,
flerkärnigt koncept för storstaden. Stockholms generalplan kom att
få en stor betydelse för utvecklingen och dess grundläggande idéer
kom i hög grad att realiseras i Stockholms grannskapsförorter. Detta
kunde antagligen ske eftersom det fanns en stark enighet om hotbilden och vilka metoder som skulle skapa det nya samhället.

17. Skiss av David Helldén till lägenhetsinteriör
i Hökarängen

1940- och 50-talets lägenheter präglades av behovet att skapa funktionella lägenheter med minimiytor för den genomsnittliga familjen.
Från och med 40-talet byggdes därför lägenheter med två rum och
kök medan det på 60-talet var tre rum och kök som dominerar
produktionen. Underlag till detta fick man från funktionsstudier och
bostadsvaneundersökningar.
Lägenheterna skulle i högsta möjliga mån göras likvärdiga. Punktoch stjärnhus gav nya möjligheter till detta. Dessa kunde också
placeras ut i kuperad terräng.
Krigsåren ledde till materialbrist som kom att förändra det funktionalistiska idealet. Tegel ersattes av betong och stål. Funktionalismen
hade tidigare förespråkat platta tak, men bristen på asfalt gjorde
att det blev svårt att klara avrinningen, så lutande hustak blev allt
vanligare. Man hade också bränslebrist och brist på isoleringsmaterial
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Grannskapsförortens utveckling

Detta stycke syftar till att ge en överblick över grannskapsförortens generella utveckling från 50-talet och
framåt. Hur kom grannskapsplaneringen att fungera i
praktiken? Hur ser situationen ut i dessa förorter idag?
Vilka kvalitéer nns i förorten och vilken är den kritik
som riktats mot förorten de senaste decennierna?
Dagens situation och hur utvecklingen sett ut mer specikt för förorterna Hökarängen och Rågsved beskrivs
i nästa avsnitt.

FÖRORTEN UNDER 1950-2000
DET GEOGRAFISKT SOCIALA NÄTVERKET FÖRLORAR SIN
BETYDELSE
Grannskapsplaneringens mål hade varit att bygga för en gemenskap
mellan grannar i staden liknande den, som funnits i bygemenskapen
på landet.30 I det gamla bondesamhället var relationen till grannarna
viktiga för att klara de dagliga sysslorna. I den traditionella staden var
det också en självklarhet att stödja och hjälpa varandra.
I och med inflyttningen till förorten från den traditionella staden
och från landet, tappade man den nära sociala kontakt som tidigare
funnits mellan släktingar och grannar, då människorna lämnade
sina invanda miljöer. Detta berodde på ett antal faktorer. Välfärden
ökade, boendestandarden höjdes, systemet med inneboende försvann och familjerna minskade i storlek. Detta resulterade i en total
minskning av antalet boende i varje hus. Nätverket av släktingar blev
också mindre. Istället för att vara ett krav för överlevnad kom
nu kontakterna grannar emellan att bygga på frivillighet. Urbaniseringen och förbättrade kommunikationsmedel i samhället ökade
rörligheten i samhället och därmed även det fysiska avståndet
mellan människor. De sociala kontakterna människor emellan minskade inte, däremot spreds det sociala nätverket över ett större geografiskt område. Grannkontakter förekom oftare i områden med
lägre bebyggelse än i höghusområden.31

50- , 60- OCH 70-TAL; FRÅN IDYLLISKT FÖRORTSLIV TILL
ÖKAD RÖRLIGHET
Elisabeth Lilja menar att för de flesta innebar flytten till förorten en
enorm förbättring av vardagslivet, framför allt för kvinnor och barn.
Boendestandarden ökade och människorna som flyttade till förorten
hade möjlighet att skapa sig helt nya förutsättningar, utan att vara
bunden av traditioner.

ligen varit avsikten. Istället för att användas som kvalitativa grönområden med fest- och mötesplatser som föreslagits i Generalplanen
1952, blev dessa områden genomkorsade av barriärer. Kontakterna
mellan förorterna blev på så sätt sämre än de avsedda och de
intill huvudvägarnas belägna förortsområdena drabbades av bullereffekter.

Under grannskapsförortens första årtionde fungerade förortslivet
mer eller mindre enligt de ursprungliga intentionerna. För att den
gemenskap skulle uppstå som man med grannskapsplaneringen
rumsliga strukturer velat skapa, krävdes att många människor tillbringade mycket tid i förorten. Under 50-talet var detta fortfarande
möjligt. Kärnfamiljen övertog under denna tid det sociala grannskapets betydelse, och blev hörnstenen i samhällsstrukturen. Främst
var det barnfamiljer som flyttat ut till de nya bostadsområdena i
förorten. Kvinnorna var hemma med barnen medan mannen med
tunnelbanan transporterade sig till sitt arbete i staden. Den offentliga
sektorn var samtidigt stark med både sociala och kulturella institutioner.32
Vid mitten av 60-talet började situationen förändras. Förvärvsarbete
blev allt vanligare för kvinnorna. Barnen hade blivit större och
lämnade förorten under dagtid. Den ekonomiska standarden ökade,
vilket ledde till en ökad boendestandard och högre materiell standard. Bilismen och skapade en större rörlighet. Många familjer lämnade förorten under helgerna för att åka till sina fritidshus. Den
ökade boendestandarden startade också en flyttvåg för många familjer från förortens små lägenheter till större lägenheter eller villor.
Följden av detta blev att befolkningen minskade stort under 1960och 70-talet.33 De stora barnkullarna kom i tonåren mot slutet av
60-talet och under 70-talet, vilket gjorde att stora ungdomsgäng
bildades i många förorter och på grund av detta genomgick en orolig
tid.

18. Idyllisk förortsmiljö, 1950-tal

Den ökade bilismen under denna tid bidrog till att ytorna mellan
förorterna i högre grad användes för bilismen än vad som ursprung-
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19. Glada invånare i Hökarängen, 1950-tal
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1980- OCH 90-TAL;ÅLDRANDE BEFOLKNING OCH
MINSKAT SERVICEUTBUD
I början av 80-talet hade de stora barnkullarna i förorten vuxit upp
och flyttat hemifrån. På grund av den ensidiga lägenhetssammansättningen, där små lägenheter dominerade, skedde inte heller någon ny
systematisk inflyttning av barnfamiljer. Befolkningen i grannskapsförorten blev allt äldre. Följden av detta blev nedläggningar av
skolenheter samt en minskning av den kommersiella servicen.
Serviceutbudet i förorten har också påverkats av samhällsförändringar som skedde under denna tid. Livsmedelshandeln omstrukturerades för att etablera sig i större lokaler och för att få ett
större kundunderlag, ofta i externa köpcentra. Annan detaljhandel
och servicefunktioner förlorade på så sätt en viktig draghjälp och
tvingades till nedläggningar. Med en lågkonjunktur under 90-talet har
andra verksamheter rationaliserats. Detta har lett till nedläggningar
av apotek, vårdcentraler samt bank- och postkontor. Med externhandelns utbud av lägre matpriser har också många mindre livsmedelsaffärer i förorten utkonkurrerats. Till viss del raserades på så sätt den
service som hade etablerats i förorten. Många centrum försvagades
och lämnades med tomma lokaler. Därmed blev avståndet till service
längre för de boende.34

FÖRORTSFÖRNYELSE UNDER 80-TALET
Med utgångspunkt i den förändrade befolkningssammansättningen,
nedläggning av service i och ett allmänt behov av upprustning inleddes i Stockholms stad i början av 80-talet ett projekt som syftade till
att den äldre förstaden (inte endast grannskapsförorter) skulle rustas
upp och förnyas.
Tio stadsdelar, av totalt 50, bedömdes vara i särskilt behov av
förnyelse, bland andra Hammarbyhöjden, Årsta, Hägerstensåsen,
Abrahamsberg och Hökarängen. Förnyelsen skulle ske genom upprustningar av stadsmiljön och genom kompletteringsbebyggelse. Då
många av bostäderna i dessa områden saknade hiss ansågs förtätningar också vara en möjlighet för äldre att bo kvar i förorten
genom en flytt till en handikappanpassad bostad. Andra mål med
förnyelsearbetet var att stödja en utbyggnad av arbetsplatser för att
stödja det lokala näringslivet samt att de boende skulle få ett stort
inflytande i planeringen.35

Många av Stockholms grannskapsförorter är i ett behov av förnyelse.
Vissa centra har rustats upp. Förtätningar görs successivt där det
är möjligt, men den grundläggande strukturen består. Samtidigt är
en stor del av byggnadsbeståndet i behov av renovering. För de
allra tidigast byggda förorterna sker en gentrifiering, det vill säga
förorterna ökar i attraktivitet och det sker en inflyttning av människor med högre inkomster. Detta sker främst för tidiga grannskapsförorter som har ett nära geografiskt avstånd till innerstaden,
som exempelvis Årsta. Även 50-talets förorter erkänns ett stort
kulturhistoriskt värde. ABC-förorterna Farsta, Vällingby och Skärholmen har eller håller på att utvecklas mot ett större utbud av
kommersiell service.
De senaste tio åren har en segregering mellan bostadsområden
befästs och fördjupats socialt. Segregationen har i högre grad även
blivit geografisk till följd av att avståndet i rummet ökat samt att
skillnaderna i människors livsvillkor för boende på olika platser blivit
större. Störst är skillnaderna mellan innerstaden och miljonprogrammets förorter, men även vissa grannskapsförorter har påverkats av
en ökad segregation. I de utsatta förorterna är arbetslösheten högre,
en stor andel av befolkningen har låga eller extremt låga inkomster
och en stor andel utlandsfödda.37
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KVALITATIVA LÄGENHETER I EN GRÖNSKANDE UTEMILJÖ
Trots en turbulent tid i många förorter har situationen i dessa med
åren stabiliserats och en lokal identitet har bildats. Den lokala identiteten skapas i samspel mellan bebyggelsen, verksamheter och de
människor som finns på platsen.38 Vid planeringen av dessa förorter
lades stor vikt vid att skapa höga yttre och inre boendekvalitéer,
med fokus på de enskilda lägenheterna samt husens anpassning till
den omgivande naturen. Lägenheterna skulle vara välutrustade, ljusa
och med bra planlösningar. Fönster och balkonger vetter direkt mot
grönskan. Naturen är på så sätt lättillgänglig och utemiljön väl tilltagen.39 Ofta finns också en arkitektonisk omsorg om fasadutformning
och detaljer.

DAGENS SITUATION – ÖKAD GENTRIFIERING OCH
SEGREGERING
Trots försök till förnyelse med kompletterande bebyggelse kvarstår
en klar dominans av små lägenheter i förorter byggda under 40och 50-talet. De är för små för barnfamiljer och med dagens höga
boendestandard men lämpliga för ensamstående eller par.
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Projektet resulterade i kompletterande bebyggelse som innebar ett
tillskott på ett par tusen bostäder i närförorterna. Hammarbyhöjden
var den förort som fick störst andel nya bostäder. En utvärdering
av detta projekt visade på att stadsdelen fått en yngre befolkning
till följd av en mer varierad lägenhetssammansättning. Trots att den
nya bebyggelsen uppfördes i grönområden ansåg majoriteten av de
boende att det fanns tillräckligt med grönytor kvar samt att den
nya bebyggelsen passade väl in i miljön. Trots tillförseln av nya
bostäder tvingades en av skolorna att stänga, men det kommersiella
serviceutbudet förbättrades.36

Bebyggelse i nära samband med naturen

En annan kvalité är den förekomst av naturmark som antagligen
är grannskapsförortens mest signifikanta kännetecken. Ulla Berglund
har undersökt människors meningsskapande i staden. Hon har, utifrån enkäter, tagit reda på människors upplevelser och preferenser i
förhållande till utemiljön. Närhet till park och natur bedömdes vara
lika viktigt som att ha gångavstånd till butik. Träden hade vidare
en stor symbolisk betydelse. De speglar årstiden, och ger skydd åt
människor och djur i staden. Många har en personlig relation till
dessa och träd ger möjlighet att inifrån bostaden uppleva djurliv.
En annan anledning till naturens kvalitativa värden är att de visar
på kontinuiteten i stadsrummet, d v s spår av områdets användning
innan utbyggnaden till stadsområde, vilket är viktigt för områdets
identitet.40 Studier i 50-talsförorten Kortedala i Göteborg, av Kerstin
Gunnemark, visar att det är naturen och inte bebyggelsen som
utgör denna förorts identitet. Av en boende uppfattades naturen
i området som det överordnade sammanhanget över bebyggelsen
och människorna.41 Maria Nordström har i sin forskning gjort en
miljöpsykologisk analys av upplevelsen av att bo i Rågsved. Hon
skriver ”Rågsveds vardagsrum utgörs av grönområden, parkstråken,
fotbollsplanerna och lekplatserna. Här vistas de boende och här
möter de varandra men hit kommer få utomstående”.42

KRITIKEN MOT
GRANNSKAPSPLANERINGEN
IFRÅGASÄTTANDE AV FÖRORTSVISIONEN
Från seklets början fram till 1980-talet sågs förorten som en vision
för det goda livet där det fanns möjlighet att lösa ”den omänskliga
stadens problem”.43 Mot slutet av 1980-talet började välfärdsstaten
att ifrågasättas och därmed även förortsplaneringen. Kritiken ur
stadsplaneringssynpunkt formulerades främst under 90-talet, och
framför allt från dem som har sin referensram i den traditionella
staden. Det är viktigt att komma ihåg att det är svårt att generalisera
kritiken, eftersom förorterna ser så olika ut, beroende av deras unika
situation och utveckling. Den skarpaste kritiken har också riktats mot
60- och 70-talets storskaliga förorter.
Kritiken mot förortsplaneringen är även intressant då den visar
på de ideal och motiv bakom dagens stadsbyggnad. Många av synpunkterna är inte endast en kritik mot förorts- och grannskapsplaneringen utan en kritik mot de synsätt som fortfarande lever kvar i
dagens planering.
SEPARERADE ENHETER - EN MOTSATS TILL STADEN
Jerker Söderlind presenterar i boken ”Stadens renässans” tio villkor
för stadens liv. Han protesterar mot den funktionalistiska stadsplaneideologin och ser närhet som stadens grundläggande princip. Han
förkastar satellitbyggandet helt, eftersom han menar att ett fysiskt
avgränsat område aldrig kan bli en självständig enhet. Detta berodde
av dess mindre befolkningsmassa i jämförelse med det centrala
och större sammanhängande stadsområdets befolkning. Den kritiska
massan är för liten för att det ska finnas en efterfrågan av ett stort
utbud av kommersiell verksamhet. Detta gör att stadsdelen hamnar
i en så kallad funktionsskugga till stadens centrum. På grund av att
förorten är ett litet system kan den aldrig bli en komplett stadsdel
med blandade funktioner.44
En stad som är uppdelad i olika fysiska enheter har negativa effekter
både vad det gäller transporter, social rörlighet och förändring. En
stad med grannskapsenheter skapar större avstånd än en kontinuerlig
stad, om bebyggelsen har lika hög densitet. Vidare menar Söderlind
att en uppdelad stad förhindrar social och kulturell utveckling, då
sociala och kulturella gränser finns i stadsbygden, vilket gör att
stadsplanen är trögföränderlig.
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Han skriver ”Den uppstyckade staden består av färdiga sociala, funktionella och fysiska paket”. En stad av isolerade enheter fungerar
bra, enbart och endast enbart om områdets befolkning uppför sig
i enlighet med de föreställningar som stadsplanens författare hade
när stadsplanen ritades…”. 45 Ju mindre ett system är desto mer
utsatt är det vid störningar och har då svårare att möta förändringar.
Om speciella behov uppkommer kan dessa inte mötas i den separata
enheten. Hade denna däremot legat i direkt anslutning till ett annat
område, hade verksamheter kunnat uppstå mellan de båda områdena
och på så sätt kunna betjäna två upptagningsområden. Staden bör
därför ha en kontinuerlig utsträckning.

ARBETET SOM BAS OCH STORA
NYPLANERADE ENHETERS PROBLEM
Grannskapsförorten hade den förindustriella byn som förebild. Den
avgörande skillnaden mellan denna och grannskapsförorten, är att
bysamhället var centrum för områdets arbete och handel. Byns funktion som boendeort var endast sekundär. I förorten arbetar inte
människan, utan detta sker i stadens kärnområde eller i ett industrieller kontorsområden. Söderlind menar att bostadsförorten därmed
har blivit en periferi och kan inte fungera som förebilden – den
förindustriella byn, som var ett centrum. Perifera områden kan fungera bra om de har en låg täthet, som villaförorter. Problem uppstår
dock i de stadsdelar som har stadens täthet men trots detta inte
erbjuder stadens funktionsblandning eller variation. På så sätt bör
verksamheter, arbetsområden och handelsområden planeras först
och därefter bostadsområden.
Ett annat grundläggande problem med efterkrigstidens planering av
helt nya geografiskt stora områden är att inflyttarna till dem oftast
kommer att befinna sig i samma fas av livet. Detta var fallet i grannskapsförorterna där många barnfamiljer flyttade till dessa områden.
Följden av detta blev att området från början blev åldersmässigt
och socialt homogent. Därmed uppstår likartade behov samtidigt,
som exempelvis ett stort behov av barnomsorg, skola etc. Det tar
därför generationer innan bostäder uppförda under en tidpunkt får
en stabil och varierad befolkningssammansättning. En stadsdel bör
därför byggas för ett flertal olika behov.46

20. Söderlind; Kontinuerlig utsträckning, arbete och genomströmning, tre av villkoren för stadens liv

DET SOCIALA LIVET I UNDERSTÖDS INTE AV
FÖRORTERNAS FYSISKA MILJÖ
Jan Gehl, arkitekt och forskare, vid Arkitektskolan i Köpenhamn,
riktar kritik mot att det sociala livet inte understödjs i den funktionalistiska stadsmiljön. Han menar att det sociala livet i staden är en
självuppfyllande process. I den förindustriella staden, fanns mängder
av nödvändiga aktiviteter, som invånarna var tvungna att utföra i
utemiljön för att klara de dagliga sysslorna. Därmed skapades även
möjligheter till frivilliga och sociala aktiviteter. Människor träffade på
varandra vilket ledde till en pratstund osv. Med den funktionalistiska
staden och införandet av bekvämligheter minskade de nödvändiga
aktiviteterna i hög grad. Därmed skedde även en minskning av de
frivilliga och de sociala aktiviteterna.47
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Gehls utgångspunkt är att det är möjligt, inom vissa gränser, beroende av klimatologiska, regionala och sociala skillnader, att påverka
hur många människor som använder sig av de offentliga platserna
och vilka typer av aktiviteter som kan utvecklas. Han hävdar att
stadsmiljön i efterkrigstidens förorter inte understödjer sociala aktiviteter. Utomhusrummen i den funktionalistiska staden är oftast stora
och opersonliga. Stora avstånd mellan dem gör att de få aktiviteter
som äger rum är utspridda i tid och rum. De boende stannar hellre
inomhus eller i privata utomhusrum framför att befinna sig i de
offentliga miljöerna. De aktiviteter som drabbas av detta är de frivilliga, eller rekreationella, aktiviteterna samt de sociala aktiviteterna.
De nödvändiga, som förflyttningar aktiviteterna sker ändå.
För att stimulera till kontakter bör tiden människorna vistas ute vara
lång. I de områden där boende endast rör sig till och från bostaden är
antalet människor få. Där de däremot uppehåller sig en längre tid är
gaturummet livligt. Det måste därför finnas möjligheter att uppehålla
sig en längre tid i utomhusmiljön. För att uppnå detta krävs en
mänsklig skala, ett långsamt trafikarbete, att man samlar aktiviteter
istället för att sprida dem och att avstånden mellan dem är korta.
Funktionalistiska bostadsområden med dess trafiksystem är anpassad
till bilismen, vilket gör att denna främjas än mer, framför gående och
cyklande. Därmed minskar de sociala aktiviteterna i dessa områden
mer. 48

BRIST PÅ GENOMSTRÖMNING
I stadsplanedebatten finns det idag fokus på genomströmning och
rörelse. Den engelske arkitekturforskaren Bill Hillier har utvecklat
en analysmetod, Space syntax, där man empiriskt kan dokumentera
sambandet mellan stadens rumsliga struktur och antalet fotgängare
på gatorna. Beskrivningen av detta sker genom axiala kartor. I en
förmodern stad är den axiala kartan ofta ett deformerat rutnät,
medan man den moderna staden har en mer fraktal, eller ”förgrenande”, struktur. I den traditionella förmoderna staden finns det en
stark korrelation mellan antalet fotgängare på gatorna och de matematiskt beräknade integrationsvärdena i det axiala systemet. Detta
ger förklaringar till områdets exploateringsgrad, butikslokaliseringar
och så vidare. I moderna, funktionalistiska stadsmiljöer försvinner
detta samband.49
Analysmetoden fungerar på följande sätt. En linje som befinner sig
nära andra linjer har ett högt integrationsvärde och denna används
i högre grad för förflyttningar i gatusystemet. Begreppet närhet är
en topolologisk beskrivning och inte en geometrisk. Detta innebär
att man inte tar hänsyn till det faktiska avståndet i meter, utan på
de olika gatornas inbördes lägen och relationer. Välintegrerade gator
blir således attraktiva för butikslokaliseringar osv. Inom funktionalismen tillskrevs funktionen ett stort värde, då stadens funktioner
renodlades och fastlades till olika geografiska områden i stadsplanen.
Problemet med funktionalismen användning av funktionsbegreppet
var att ingen hänsyn togs till dess relation till den byggda formen och
dess betydelse för funktionen. Med Space syntax ser man funktionen
som beroende av den rumsliga strukturen. Välintegrerade platser
besöks av många människor, vilket ger synergieffekter i form av
butikslokaliseringar som lockar än fler människor. På samma sätt
kan segregerade gator skapa lugna och ostörda lägen. Människornas
förflyttningar och stadens funktioner kan på så sätt tolkas analyseras
och förstås på ett djupare strukturellt plan. Enligt space syntax
analysen har det funktionalistiska gatunätet svaga integrationsvärden,
jämfört med kontinuerliga gatusträckningar.50

22. Nätstruktur och trädstruktur

23. Integrationsvärden för rutnätsstad, centrala Sundbyberg

Också Jerker Söderlind menar att en av stadens grundbult är genomströmningen av människor. Genomströmningen är en förutsättning
för att offentlig service, affärer, kaféer ska vilja etablera sig där. Om
inte detta förekommer i stadsmiljön uppstår ingen offentlighet. I
förorterna saknas en sådan genomströmning av människor liknande
den som funnits i den traditionella staden.51

Franzén M, 1981
Grönlund B, 1998
50
Marcus L, 2000
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Söderlind J, 1998, s 44
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21. Gehl; Fysiska principer som inbjuder till respektive avvisar kontakt
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24. Integrationsvärden för funktionalistisk stadsmiljö, Ör.
Dåligt integrerade gator innebär en liten genomströmning i
området ( ur En Space Syntaxanalys av Sundbybergs Stad)

URBANITETENS VILLKOR
Bo Grönlund undersöker bland annat i sin forskning begreppet
urbanitet. Begreppet urbanitet ser han såsom abstrakt, och jämför
begreppet med en vind. Liksom denna, kan urbaniteten vara tillfällig
eller mer eller mindre permanent, både under dagen, veckan eller
under året. Det urbana förutsätter att stadens rum genomströmmas
av relativt många människor varje dag och om urbaniteten ska ha
vardagskaraktär, att dessa utgörs av både främlingar och boende i
området. Enligt Grönlund innebär det urbana att rumsliga förhållanden koncentrerar människor och mänskliga unika verk, som möjliggör aktiviteter som inte enbart har praktisk eller kommersiell nytta.
Det är samtidigt viktigt att det finns möjligheter för det oförutsedda
och oplanerade till exempel genom möjligheter till lek för alla åldrar.
Detta ställer höga krav på de urbana rummen och det är särskilt
i förorterna som urbaniteten sätts på prov. Urbanitet kräver en
finkornig funktionsblandning av bostäder, service och arbetsplatser
och att det finns stödfunktioner i rummet som sittplatser, butiker
och kaféer. Allmänna byggnader bör vända sig mot den offentliga
gatan och inte mot innergårdar, parker eller natur. Om urbanitet ska
kunna fungera förutsätts också att människor har mycket fri tid.
Grönlund talar om två grader av urbanitet, dels urbanitetens undre
mänskliga gräns och urban centralitet. Urbanitetens undre gräns
handlar om den urbana grundtryggheten. För detta krävs en stor
sannolikhet för att en person samtidigt kan se minst två andra
personer, som inte bildar grupp, inom 100 m avstånd. (Människor i
bilar, hus etc. ej medräknade). Denna undre gräns är ett minimum
för att stadsmiljön ska kännas trygg, med hänsyn till det låga antalet
av personer och avståndskriteriet. För denna urbanitetens undre
gräns krävs också minst 8 mänskliga unika verk under en gatusträcka
på 100 meter. Dessa verk kan vara variationer i husutformning,
skyltade besökslokaler i bottenvåningar etc. För att ett område ska
kunna klassificeras med urban centralitet, krävs ett möte med en ny
människa var 3-4:e sekund. Grönlund menar också att det måste
finnas 25 unika verk/100 meter gata. Många förorter uppfyller inte
dessa villkor för urbanitet, inte ens den undre gränsen.
Grönlund har formulerat en modell för urbaniteten, utifrån vilket
begreppet konceptuellt kan förstås. Han förklarar denna på följande
sätt ”Urbaniteten kan tänkas som utspänd innanför en triangel, vars
hörn är den ”trevliga staden” respektive ”den trygga staden” och
”den spännande staden”. Om man helt kommer ut i ett av hörnen
fungerar inte urbaniteten. Det behövs en spänning mellan dessa
poler. Det trygga och det trevliga kan exempelvis tränga bort det
spännande om dessa aspekter prioriteras för starkt. 52
52
53

Grönlund B, 1998
Grönlund B, 2002

Den trygga staden

Dålig kontakt mellan människor i hus respektive gatu- och stadsrum
En annan faktor som leder till otrygga stadsmiljöer uppkommer
då nödvändiga rörelselinjer på väsentliga delsträckor är utan bebyggelse. Samma effekt uppkommer då bebyggelsen har sin baksida mot
viktiga rörelselinjer, med en avsaknad av fönster och entréer mot
denna.

urbanitet
Den
trivsamma
staden

Den
spännande
staden

25. Grönlund; Modell för urbanitet

OTRYGGHET I FÖRORTSMILJÖER
Folktomma stadsmiljöer upplevs som öde. Den informella sociala
kontrollen minskar, vilket skapar en känsla av otrygghet. Särskilt problematiskt blir detta då de stråk där människor är tvingade att röra
sig, upplevs som otrygga och öde. Exponerade baksidor leder också
till en ökad otrygghet och ökad brottslighet. Ofta beror otryggheten
på att andra mål har tillgodosetts och att hänsyn inte tagits till
trygghetsaspekter i den funktionalistiska miljön. Trafiksäkerhetstänkande har gett oss isolerade trafikanläggningar och gångtunnlar,
där trafiksäkerheten visserligen ökat men istället har skapar rädsla
för överfall. Hus med lätt förhöjda bottenvåningar som bidrar till
bättre överblick och större trygghet, strider mot handikappkraven
eller betyder extra kostnader. Grönlund pekar på tre grundläggande
problem i stadsmiljön som leder till brott och/eller en känsla av
otrygghet. 53

26. Öde gångväg, Esbjerg, Danmark

Befolkningsproblem i det offentliga rummet. Att antalet människor
som visats i utemiljön är för få i ett område kan bero på ett antal
faktorer. En låg bebyggelsetäthet med ett förhållandevis fåtal boende
ger få människor som rör sig i utemiljön. Då rörelsenätet separerar
trafikslagen minskar antalet personer på varje sträcka, vilket kan
vara en annan anledning till en känsla av otygghet. När bebyggelsestrukturen är uppdelad i olika bebyggelseöar med avskiljande
ingenmansland, eller då avstånden upplevs som långa beroende av
ett tråkigt gatu- och vägavsnitt stimulerar inte detta till vistelse
i offentliga miljöer. Andra orsaker till befolkningsproblem i det
offentliga rummet kan vara en för stark prioritering av gårdar och
andra avskilda rum.
Dålig överskådlighet. Detta kan ha sin grund i att rörelsenätet är
svårorienterbart, med många korta och visuellt avskilda delsträckor.
Rörelselinjerna blir på så sätt användningsmässigt oklara. Dålig överskådlighet ges också då byggnaderna inte har klara fram och baksidor med vistelserum i ”öppna eller halvöppna stadsplaner”.

27. Koncentration av människor (ur Gehl, 1996)
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ZONERING OCH FOKUS PÅ GRANNSKAP –
FÖRORTENS UTANFÖRSKAP
Elisabeth Lilja har genomfört fallstudier i ett antal förorter i Stockholm. Hon beskriver hur samhällets förändringar påverkat det sociala livet i förorten. Med efterkrigstidens zonering menar hon att
vardagslivet idag utspelar sig i olika rum i staden, med liten kontakt
emellan sig. Hon skriver ”Det privata är privat, men även det offentliga är privat”.54 Jämfört med livet i den förmoderna staden flyttade
det sociala livet inomhus till den privata sfären. Då det offentliga
livet i stadsmiljön saknas eller döljs, ger detta en känsla av utanförskap.
Samtidigt förändras den vardagliga omgivningen kontinuerligt, till
exempel då människor flyttar. Därmed finns det främmande och
obekanta konstant närvarande i boendemiljön. Denna utveckling
med en minskning av de offentliga miljöerna, en ökad rörlighet samt
en konstant närvaro av det obekanta och längre fysiska avstånd
mellan människor skedde i hela samhället under de senaste decennierna. Utvecklingen har däremot fört med sig speciella problem i
förorten, på grund av den specifika rumsliga strukturen där.
Med fokuseringen av grannskap hade man förbisett hur viktiga
offentliga platser och gatan varit för att åstadkomma ett socialt liv
i staden. Det finns för få offentliga platser i dessa miljöer, där människor kan få anledning att göra saker tillsammans. Särskilt svårt är
möjligheten till detta för dem som saknar barn. Istället för ett tänkt
starkt grannskap saknar många idag, helt ett förhållande till sina
grannar. Ökade avstånd och minskad gemenskap i boendemiljön,
gör att det lätt uppstår missförstånd och att människor sluter sig
inåt. Därmed uppstår segregation mellan olika bostadsområden, då
människor gärna flyttar till områden där de kan identifiera sig med
varandra. Utan möjligheter till möten ges ingen förståelse för det
obekanta. Elisabeth Lilja förespråkar därför en ökad planering för
urbanitet, identitet och integration i förortsmiljöerna. Förändringar
i dessa förorter bör ske utifrån en stor omsorg och respekt för de
människor som bor, arbetar och vistas i dessa miljöer.55

54
55
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REFLEKTIONER
Planeringen av dessa förorter skedde i en brytningstid, där försök
gjordes att koppla samman samhällets nya behov av samhälleliga
funktioner i kombination med en tro på att gemenskap skulle uppstå
liknande den som funnits i bysamhället. Grannskapsförorten med
ett starkt socialt liv kom aldrig att realiseras enligt de ursprungliga
intentionerna. Det sociala livet knöts till kärnfamiljen istället för till
grannskapet och det sociala nätverket blev i den stora staden i första
hand inte knutet till boendeorten. Dessutom genomfördes aldrig det
stora antal av gemensamhetsanläggningar, festplatser o s v som hade
planerats i Generalplanen -52.
Förortens rumsliga struktur uppvisade problem då vardagslivet inte
utspelades såsom det var tänkt. Ökad rörlighet och bilism, förändrade både förortens yttre och inre sammanhang, med barriärskapande infrastrukturleder, stora parkeringsytor osv. Boendet i en
landsbygdsliknande miljö förändrades därmed snabbt då staden fortsatte att växa ytterligare. Befolkningssammansättningen förändrades
också med en utveckling mot färre barn, en allt större andel äldre
människor och med en drastisk minskning av det totala antalet
boende.
Kritiken som riktats mot förorten består i huvudsak av at separerade
enheter ökar avstånden och utgör ett för litet system för att kunna
möta förändringar. Trafiksystemetets uppbyggnad leder till en brist
på genomströmning och urbanitet och förortsmiljön kan därmed
upplevas som otrygg. Grannskapsförorten planerades för ”vila” istället för ”rörelse” och enligt argumenten i Generalplan –52 är dagens
förortsmiljöer lyckade exempel på den då önskade utvecklingen.
Problemet är att idealen idag har skiftat och att en stadsmiljö i ”vila”
inte fungerar då den starka gemenskapen i förorten, med en stark
social kontroll, uteblivit.

5

Hökarängen och Rågsved - historik och nulägesbeskrivning

I denna del beskrivs de två förorterna Hökarängen
och Rågsved. Deras läge i staden skildras liksom kortfattat deras historik, utveckling, dagens situation samt
de kommunala ställningstaganden som nns för dessa
förorter.

LÄGE I STADEN
Både Rågsved och Hökarängen är belägna i Söderort. Avståndet
fågelvägen mellan dessa förorter är endast drygt 3 km, men det
mentala avståndet är större. Dels beror detta på de stora barriärer
som pendeltågsspåret och Högdalsberget utgör samt att de bägge
förorterna är belägna på olika tunnelbanelinjer. Avståndet till Stockholms centrum är ca 10 km, vilket innebär en restid på ca 20
minuter.

Älvsjövägen

Älvsjö

Nynäsvägen
Örbyleden

Rågsved

Hökarängen

Huddingevägen
Magelungsvägen

Söderort

SÖDERORTSVISIONEN
För Söderort pågår sedan 2001 på Stockholms stad ett projekt för
att utveckla denna del av staden, den så kallade Söderortsvisionen.
Invånarna i Söderort har lägre utbildningsnivå, jämfört med övriga
delar av staden. I Söderort finns också en lägre andel arbetsplatser
jämfört med antalet förvärvsarbetande och andra delar av staden.
I Söderortsvisionen formuleras målet att 18 000 nya bostäder ska
byggas de närmaste 10 åren. Enligt denna bör den största satsningen
ske längs Magelungsvägen, Farsta strand, Larsboda, Sätra, Bredäng
och Skärholmen. Vidare bör vägförbindelser och spårbunden trafik
förbättras, särskilt i tvärled, servicestrukturen förstärkas och kulturutbudet öka.
INFRASTRUKTUR
Denna del av staden genomkorsas av fyra större motorvägar/leder;
Huddingevägen och Nynäsvägen i nord-sydlig riktning och Älvsjövägen som senare övergår i Magelungsvägen och Örbyleden i
öst-västlig riktning. Området kommer i framtiden att påverkas av
satsningar som görs på infrastrukturen. Tvärförbindelsen mellan
Nynäsvägen och E4:an behöver förbättras. Därför planeras omläggningar av både Örbyleden och Ävsjövägen/Magelungsvägen med
delar av sträckningen i tunnel. En ny pendeltågsstation planeras
någonstans mellan Älvsjö och Farsta eventuellt vid Fagersjö eller
mellan Högdalen och Rågsved. En tvärbana planeras på längre sikt
mellan Skarpnäck och Älvsjö. Sträckningen är inte klar, men den
förväntas passera Hökarängen och Högdalen. Planer finns också på
ett förlänga tunnelbanelinjen från Hagsätra till Älvsjö.
ÄLVSJÖ – KOMMUNIKATIONSKNUTPUNKT OCH KÄRNA
Älvsjö är idag en knutpunkt i pendeltågsnätet och planeras som en
av Stockholms stads nya kärnor. Stadsdelen utgör också en viktig
målpunkt, då Stockholmsmässan är beläget där. Älvsjö planeras även
till att bli en knutpunkt i den tvärledes spårbundna trafiken, med en
tvärspårväg från Skärholmen till Älvsjö, vilken på sikt kan komma
att få en förlängning till Skarpnäck. Förtätningar föreslås i stadsdelen
både med nya bostäder och med arbetsplatser. Satsningarna på
Älvsjö och utfallet av dem kommer att få stor betydelse för denna
del av Söderort.

TVÄRBANA SOM UTREDS/ FÖRESLÅS
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HISTORIK
En tävling för Gubbängen genomfördes 1939-1943 och i och med
denna tävling fick grannskapstanken sitt officiella genombrott i
Stockholm, men grannskapsförorten Årsta kom dock att uppföras
innan. I tävlingen hade det föreslagits att den öppna åkermarken i
södra delen av Gubbängen skulle sparas som parkstråk. Söder om
detta parkstråk skulle en separat förort ligga - Hökarängen.
Den stora merparten av bebyggelsen i Hökarängen uppfördes under
slutet av 1940-talet och i början av 50-talet. Hökarängen centrum
stod klart 1950. Hökarängen planerades utifrån ”det öppna rummets” principer och fick en tydlig uppdelning i olika enklaver med
till största delen lamellhusbebyggelse i tre våningar. När befolkningsmängden var som störst i Hökarängen 1955 var antalet invånare
drygt 16 000, en siffra som idag i det närmaste är halverad till 8143.
Stadsdelen hade 1955 en extrem befolkningssammansättning med 42
% barn i området och endast 1 % pensionärer. Antalet personer/
lägenheter var då 3,69.56

hökarängen
hökarängsfakta (2002)
befolkning

Området intill Nynäsvägen, östra Hökarängen, var från början avsett
för radhus, men efter skepticism ändrades planen och kom att
ersättas med trevåningshus med låg standard. Dessa lägenheter blev
så kallade genomgångslägenheter och erbjöds till socialt utslagna
familjer. Detta fick svåra sociala följder för Hökarängen och resulterade i förstärkt polisbevakning och ett dåligt anseende för hela förorten. Många av gemensamhetsanläggningarna som planerades i generalplanen för Hökarängen kom aldrig att realiseras. Inte heller de
aktivitetsområden mellan förorterna som festplatser, badbassänger
etcetera blev verklighet.

8143

STADSDELSFÖRNYELSE UNDER 80-TALET
1985 påbörjades ett omfattande och ambitiöst stadsförnyelseprojekt
för Hökarängen, som ett led i det större kommunala projektet
för äldre ytterstaden. Invånarantalet hade då sjunkit till drygt 7500
personer. En annan orsak till projektet var att ”kraftfulla sociala
åtgärder” behövdes i stadsdelen.57 Förslaget för stadsdelsförnyelsen i
Hökarängen gick ut på att stärka grannskapsidéen. Detta skulle bland
annat ske genom utvecklandet av en ny servicemodell, benämnd
Hökarängsmodellen. Stadsdelen skulle indelas i fem grannskap. I
varje grannskap skulle ett träffcentrum inrättas för alla olika åldrar
med diverse olika funktioner. Grannskapet skulle också ha ett råd
med boende och näringsliv som skulle företräda detta i olika frågor.
I stadsdelsförnyelsen föreslogs även omfattande förtätningar. Totalt
redovisades lägen för 800 lägenheter inom stadsdelen och väster om
området. Totalt beräknades genom detta ett befolkningstillskott till
förorten på drygt 2200 personer. Framför allt borde 2: or och 4:
or byggas, eftersom Hökarängen hade brist på små lägenheter med
god tillgänglighet med hiss samt stora familjelägenheter. Trafikförbättringar föreslogs i form av avstängningar av Pepparvägens södra
sträckning mot Farsta för att kunna uppföra bebyggelse där. Det
frilagda området skulle användas för parkering. Förslaget innebar
även upprustningar av befintliga parker och lekplatser.
Förslagen till förtätningar mötte stort motstånd och ungefär en
fjärdedel av den föreslagna bebyggelsen realiserades. Avstängningen
av Pepparvägen genomfördes aldrig. Hökarängsmodellen, i den mån
den genomfördes, fick ge vika för en bristande konjunktur under
90-talet, men resulterade i en träfflokal med daglig verksamhet.
Hökarängen ingår sedan 1995 som en av tretton stadsdelar i Stockholms stad i den så kallade Ytterstadssatsningen, som syftar att både
förbättra den fysiska miljön samt att förbättra människors sociala
levnadsvillkor.

erbostadshus 93% (89%)
- varav hyresrätter 93%, bostadsrätter 7% (60%, 39%)
småhus 7% (11%)
medelinkomst 186 600 (246 000)
arbetsställen 124 st
personer med utländsk bakgrund 23%
valdeltagande 70% (77,7%)
service 3 grundskolor, 1 gymnasieskola,
9 dagligvarubutiker, 1 bank

28. Hökarängens torg
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29. Skiss till Hökarängens gågata

30. Stadsförnyelseprojekt 1988

Hökarängen

31. Ålderssammansättning Hökarängen 2002

32. Lägenhetssammansättning Hökarängen 2002

Farsta
BEFOLKNINGS- NÄRINGSLIVS- OCH
BOSTADSSAMMANSÄTTNING
Befolkningen idag i Hökarängen har en åldersmässig fördelning
som nästintill överensstämmer med de genomsnittliga siffrorna för
Stockholms stad. Andelen pensionärer är dock något fler. Fram
till 2010 beräknas antalet barn i skolåldern minska med drygt 150
barn. I övrigt förväntas inga större förändringar. En femtedel av alla
hushåll har barn. Av dessa består hälften av gifta/sammanboende
föräldrar och hälften är ensamstående föräldrar. Närmare 70% av
befolkningen förvärvsarbetar. I Hökarängen finns närmare 1000
arbetsplatser, fördelat på 124 arbetsställen där två av dessa har mer
än 50 anställda. Den lokala servicen består av tre grundskolor, ett
gymnasium, nio dagligvarubutiker och en bank.
Personer med utländsk bakgrund i Hökarängen är 23 %, vilket
är något mer än genomsnittet i Stockholms stad. Medelinkomsten
ligger dock under genomsnittet 186 600 kr jämfört med 246 000 kr.
Antalet arbetslösa är också något fler än genomsnittet för staden och
även antalet behöriga till gymnasiet och valdeltagandet ligger under
genomsnittet.
Bostadssammansättningen utgörs till till största delen av flerbostadshus, då endast 7 % är småhus. Av flerbostadshusen, har 93 %
hyresrätt som upplåtelseform medan 7 % är bostadsrätter. Antalet
rumsenheter/lägenhet är 3,33 vilket är något lägre än genomsnittet
för staden som är 3, 49. Även antalet personer per lägenhet är
mindre än genomsnittet 1,73 jämfört med 1,88. Lägenhetsstorlekar
med 2RoK utgör mer än hälften av lägenhetsbeståndet i förorten.
Andelen 1RoK är betydligt lägre än genomsnittet, medan andelen
stora lägenheter är något lägre.58

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN OCH PÅGÅENDE
PLANER
Hökarängen klassificeras i Stockholms byggnadsordning (underlag
för Översiktsplan Stockholm) som ”smalhusstadsområde med grannskapsenheter”. För dessa områden görs bedömningen att enstaka hus
kan komplettera den befintliga strukturen. Nya hus ska underordnas
normal trädtoppshöjd och med ett liknande materialkaraktär och
taklutning som den befintliga strukturen. Vidare bör gatubildens
naturprägel bevaras, med grön förgårdsmark mot gatan utan staket
mot trottoarer och gångvägar.59
I Översiktsplanen för Stockholm pekas hela Hökarängen ut som värdefull kulturmiljö (enligt Stockholms stadsmuseums klassificering),
där långtgående krav på hänsyn ställs vid förändringar. Motiveringen
till detta är att stadsdelen tillhör ett av de bättre exemplen från sin tid,
med en stadsplan uppdelad i olika enklaver. Hökarängens centrum
var också det första förortscentra i Sverige som planerades såsom
en gågata och bebyggelsen har genomgående omsorgsfullt utförda
detaljer.
Målsättningen i översiktsplanen är ”att bevara och stärka kvalitéerna
i den befintliga stadsdelsstrukturen” samt att ”motverka den sociala
obalansen inom distriktet och i förhållande till andra distrikt”.
Förslagna åtgärder till detta är att stärka stadsdelscentra, samt att
ny bebyggelse bör komplettera det nuvarande bostadsbeståndet, vad
det gäller lägenhetsstorlekar, upplåtelseform och boendeform. Ny
bebyggelse bör inte placeras i värdefulla grönområden. Istället bör
tillgängligheten förbättras till och mellan rekreationsområdena. Som
värdefulla naturområden utpekas de omgivande naturområdena.60

Detaljplan klar för uppförande av 26 parhus söder
om Hökarängen

FRIYTETILLGÅNG
Stockholms stad har utvecklat en grönkarta för kommunen med
indelningar i biotop och sociotoper d v s översiktlig redovisning av
friytors sociala och kulturella värden i varje stadsdel. Begränsningen
med denna redovisning finns dock, fram för allt i och med att
uträknandet gjorts för de administrativa stadsdelsgränserna. Dessutom tas ingen hänsyn till barriärers effekter.
I Hökarängen finns ingen tillgång till vattenområde. Cirka 70 %
av Hökarängens yta är gles bebyggelse, där 50-75 % eller mer av
områdena består av värdefulla friytor. Lite drygt 20 % är friytor
större än 0,5 ha som upplevs som särskilt värdefulla för utevistelse
och fritidsliv. Andelen tät bebyggelse är låg. Dessutom finns stora
friytor i angränsande områden i stadsdelarna Fagersjö och Farsta
som är utan bebyggelse och med sociala och kulturella värden.
Dessa karakteriseras som ”grön oas, område för naturlek samt ro
och avkoppling”. Landfriytan i Hökarängen är 107 m2/invånare.
Den genomsnittliga siffran för Stockholm är 160 m2/invånare, där
områden som Skarpnäck, Farsta, Hässelby-Vällingby och Bromma
stadsdelsförvaltningar uppvisar mycket hög andel friytetillgång.

Statistisk Årsbok för Stockholms Stad 1955
Program Hökarängen inför förnyelsen
58
Områdesfakta Hökarängen, 2002, USK
59
Stockholm Byggnadsordning
60
Översiktsplan Stockholm, 1999, Stadsdelarnas utveckling, 8 Norra Farsta
56
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Inga detaljplanearbeten för ny bebyggelse pågår för Hökarängen.
Öster om Kvickentorpsskolan, direkt söder om Hökarängen, i Farsta
stadsdelsförvaltning är detaljplan klar för uppförandet av 24 lägenheter i parhus, på båda sidor om Kvickensvägen.
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HISTORIK
Rågsved planerades och byggdes ett decennium efter Hökarängen
och är beläget på tunnelbanegrenen öster om Hökarängen/Farsta.
Möjligheterna till utbyggnad i denna del av staden inleddes då staden
beslutade sig för att bygga om spårvägen till Örby till tunnelbana.
Bandhagen och Högdalen byggdes ut under 50-talet. För stadsdelarna söder därom, Rågsved och Hagsätra inleddes ett omfattande
generalplanearbete, som kom att stå klart 1957, men bebyggelsen i
södra Rågsved hade då redan uppförts. Den ursprungliga avsikten
var att knyta dessa förorter till ett planerat storcentrum i Älvsjö,
samt att dra fram tunnelbanan dit. Detta kom aldrig att realiseras
och istället fick Högdalen ett större centrum. Rågsveds centrum stod
klart 1959. 61

rågsved
r å g s v e d f a k t a (2002)
befolkning

9660

erbostadshus 100% (89%)
- varav hyresrätter 91%, bostadsrätter 9% (60%, 39%)

Den tidiga bebyggelsen kom att få grannskapsstruktur, men med
ett större antal punkthus än vad som förekommit i den tidiga grannskapsförorten. Till skillnad från tidigare fick också höghusen att
annat arkitektoniskt uttryck med grå puts, och platta tak. En något
senare uppförd grupp av lamellhus placerades parallellt i samma
riktning utan att gårdsrum bildades. Man frångick därmed grannskapsplaneringens principer och utgick istället från ”det upplösta
rummets” principer. Nytt för denna tids planering var också att man
utgick från nya parkeringsnormer, vilket skapade stora parkeringsytor mellan husen.

YTTERSTADSSATSNINGEN, STORSTADSSATSNINGEN OCH
STADSDELSFÖRNYELSE
Rågsved brottas idag med många problem. Handlarna i Rågsveds
centrum har svårt att få lönsamhet i sina verksamheter vilket gör
att många butiker slår igen efter en relativt kort tid. Längs Rågsvedsvägen står många lokaler i ett antal industrifastigheter tomma. Stadsdelen har inga kulturella institutioner som bibliotek, kyrka etcetera
utan detta finns istället i de närbelägna förorterna Högdalen och
Hagsätra. De omkringliggande centrumanläggningarna i Högdalen
och Hagsätra lockar många att göra sina inköp där.63
Rågsved ingår liksom Hökarängen i det kommunala projektet Ytterstadssatsningen, som startades 1995. Effekter av detta projekt är
fysiska upprustningar och en förhållandevis stor medborgarmedverkan i olika projekt för att förbättra invånarnas livsvillkor. Rågsved
är också en av fem stadsdelar i Stockholms stad som tagits ut i
den statligt initierade Storstadssatsningen, som startades i slutet av
90-talet. Syftet med denna är bland annat att bryta den sociala och
etniska segregationen. För att göra detta genomförs projekt som
bygger på medborgarnas engagemang för närsamhället, eftersom
detta anses vara en viktig drivkraft för en utveckling mot en minskad
segregation. Ytterstadssatsningen fick också ny start 2000 och under
våren 2003 har riktlinjer tagits fram för stadsdelsförnyelse i de
stadsdelar som är med i projektet.

Under 70-talet var Rågsved och fritidsgården ”Oasen”, vid Rågsveds
torg en viktig mötesplats för ungdomar i närområdet och Stockholm,
där punkgruppen ”Ebba Grön” spelade. En befolkningsminskning
liknande den i Hökarängen har också skett i Rågsved om än inte lika
dramatisk. Antalet invånare var 1965 drygt 13 000 invånare. Dagens
invånarantal är 9580. Befolkningssammansättningen 1965 bestod av
35 % barn och endast 3 % pensionärer.62 Rågsved kompletterades
i sydost med området Snösätra i början av 80-talet, samt bostadsbebyggelse, främst äldrebostäder invid centrum.

Målet för stadsdelsförnyelsen är att både förbättringar i den fysiska
miljön och sociala åtgärder bör genomföras. Utgångspunkten bör
vara de behov som finns i vardagsmiljön och insatserna bör vara
av engångskaraktär. Åtgärder i den fysiska miljön bör begränsas
till mark och fastigheter som ägs av staden eller kommunala fastighetsbolag. 64 I Rågsved koncentreras ytterstadssatsningen på upprustning av boendemiljön, trygghetsökande åtgärder och förbättringar av skolmiljön.65

33. Rågsveds Centrum 1960

34. Ebba Grön, spelning på ”Oasen” i Rågsveds centrum

småhus 0% (11%)
medelinkomst 166 600 (246 000)
arbetsställen 92 st
personer med utländsk bakgrund 42% (20%)
valdeltagande 61,9 % (77,7%)
service 2 grundskolor, 0 gymnasieskolor,
7 dagligvarubutiker, 0 bank
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35. Ålderssammansättning Rågsved

BEFOLKNINGS- NÄRINGSLIVS- OCH
BOSTADSSAMMANSÄTTNING
Befolkningen idag i Rågsved har en åldersmässig fördelning på barn
22 % (0-16 år), ungdomar 5 %(16-19 år) vuxna 60 % (20-64)
och pensionärer 13 %(65-). Jämfört med genomsnittet för Stockholms stad är andelen barn 6 procentenheter högre. Även andelen
ungdomar är något högre, medan vuxna och pensionärer ligger
under genomsnittet. Fram till 2010 beräknas antalet barn i skolåldern minska med ca 200 barn. Andelen äldre beräknas öka. 34
% av alla hushåll har barn. Av dessa består drygt hälften av gifta/
sammanboende föräldrar och hälften är ensamstående föräldrar. 63
% av befolkningen förvärvsarbetar.
Rågsved har idag en mångkulturell befolkning, med 42 % personer
med utländsk bakgrund. Socioekonomiskt har befolkningen i en
medelinkomst på 166 600 kr för förvärvsarbetande, vilket är långt
under genomsnittet för Stockholm. Likaså arbetslösheten, behörigheten för sökande till gymnasiet, liksom valdeltagandet ligger under
genomsnittet för Stockholm. Rågsved är en av de förorter som
drabbats av en tilltagande segregation.
En av orsakerna till detta är avsaknaden av ett varierat bostadsutbud,
både vad det gäller upplåtelseformer och fördelningen flerbostadshus – småhus. Hela av byggnadsbeståndet utgörs av flerbostadshus.
Samtidigt är nio av tio lägenheter hyresrätter. Totalt har Rågsved
4355 lägenheter. Antalet rumsenheter/lägenhet är 3,74 vilket är
något högre än genomsnittet för staden. Även antalet personer per
lägenhet är högre än genomsnittet 2,20 jämfört med 1,88. Lägenhetsstorlekar med 3RoK utgör närmare hälften av lägenhetsbeståndet i förorten. Detta är närmast en fördubbling i förhållande till
stadens genomsnitt. Andelen 1RoK är betydligt lägre än genomsnittet.66

36. Lägenhetssammansättning Rågsved

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN OCH PÅGÅENDE
PLANER
Rågsved klassificeras som Tunnelbanestad, 1960-talets punkthusstadsdel, i Stockholms byggnadsordning. Förhållningssättet inför förändringar av dessa stadsdelar är att de bör bevaras och utvecklas
efter sin grundidé. Höjder, parker och öppna naturstråk bör aktas
mot intrång och planeringsidéer och arkitektur som präglat utformningen bör respekteras vid kompletteringar.
Målsättningen för stadsdelen Vantör i Stockholms översiktsplan är
att ny bebyggelse i första hand bör lokaliseras till centra och dess
grannskap, för att stärka och utveckla befintlig bebyggelsestruktur.
Ny bebyggelse bör komplettera det nuvarande bostadsbeståndet och
nya arbetsplatser bör skapas för att ge möjlighet till arbete i grannskapet och bättre balans mellan boende och arbetande. Tunnelbanan,
vägar och passager bör rustas upp. Befintliga naturområden och
stråk bör sparas och förstärkas. Rågsved friområde bör skyddas. I

Pågående planer för Rågsved
1. 50 bostadsrättslägenheter i punkthus (under uppbyggnad)
2. Detaljplan antagen för 105 lägenheter
3. Förslag till detaljplan för bostäder och ishockeyhall

FRIYTETILLGÅNG
I sociotopkartan för Rågsveds stadsdelsområde finns en stor andel
friyta, 45%, med områden större än 0,5 ha och med sociala och
kulturella värden. Dessa klassificeras som ”grön oas, vild natur,
område för naturlek, avkoppling och bollek” med mera. Vissa av
dessa friytor behöver dock utvecklas ”på grund av sitt läge eller
samband i staden” 67. Andelen gles bebyggelse där mer än 50% av
området är friytor är också stor, ca 40%. I Rågsved finns även tillgång till vattenområde vid sjön Magelungen. Andelen tät bebyggelse
är låg, mindre än 10%. Landfriytan i Rågsved är 138 m2/invånare.

handlingsprogrammet för stadsdelen anges en framtida upprustning
och eventuell komplettering av Rågsveds centrum. Man bedömer att
det i stadsdelarna Rågsved och Hagsätra finns större utrymme, ur
kulturhistorisk synpunkt, för fysiska förändringar, jämfört med de
angränsande stadsdelarna Högdalen och Bandhagen.
Idag pågår byggandet av ett punkthus, med 50 bostadsrättslägenheter, på gränsen mellan Hagsätra och Rågsved. Detaljplanearbete
pågår även för 105 nya bostadsrätter varav 22 av i radhus, vid hörnet
Bjursätragatan – Rågsvedsgatan. Det finns även diskussioner i Rågsved angående att uppföra en inomhushall för fotboll, att uppföra
studentbostäder, samt att bygga en planskild korsning vid påfarten
från Rågsvedvägen till Huddingevägen. Vid Hagsätra idrottsplats
pågår detaljplanprocess för bostäder och en ishockeyhall.

Andersson M, 1997
Statistisk Årsbok för Stockholmsregionen 1965
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Lokal åtgärdsplan för Rågsved, 2002
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Stadsdelsförnyelse - Förslag till riktlinjer
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http://www.vantor.stockholm.se/storstadssatsningen/ytterstadspolitik.htm
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Områdesfakta Rågsved, 2002, USK
67
Sociotopkarta Vantör
61
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REFLEKTIONER
Varken Hökarängen eller Rågsved fick den varierade bostadssammansättning som förespråkats i ”förortens schemaplan”. Båda förorterna domineras av flerbostadshus med hyresrätt som upplåtelseform. Befolkningssammansättningen i både Hökarängen och Rågsved är förhållandevis åldersmässigt jämnt fördelat, men med en
på sikt minskning av antalet skolbarn. Kanske är det relativt höga
antalet barn i områdena, trots en avsaknaden av stora lägenheter i tex
Hökarängen, ett utryck för att dagens familjer inte alltid utgörs av en
stor kärnfamilj, med krav på en stor bostad.
Planerna på relativt omfattande förtätningar i Hökarängen kom
aldrig att realiseras fullt ut. Särskilt intressant i detta stadsdelsförnyelseprojekt var planerna på att utveckla och stimulera grannskapsidéen genom inrättandet av råd och träfflokaler. Tankarna på en
förnyelse av denna tillkom under 80-talets högkonjunktur, där idéen
om samhällets förmåga till inblandning i det samhälleliga och sociala
livet fortfarande var stark. Dessa idéer överensstämmer med Charles
Perrys ursprungliga tankar om det ideala grannskapssamhället.
I Rågsved uppstod behov av stadsdelsförnyelse under 90-talet. Storstads- och Ytterstadssatsningen har resulterat i ett flertal mindre
projekt, men det verkar saknas ett helhetsgrepp om utvecklingen. De
kommunala ställningstagandena visar inför framtiden på försiktighet
till förändringar i stadsdelarna. Främst gäller detta i Hökarängen.
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