RÅGSVED - ÖVERSIKTLIG RELATION TILL OMGIVNINGAR
Angränsande förorter
Rågsved angränsas i nordost till Hagsätra, villaområdet Stensängen i Huddinge kommun i söder, Högdalen i
nordväst och Fagersjö i sydost. Tunnelbanan är den viktigaste strukturella kopplingen i området.
Hagsätra är slutstation för tunnelbanan och är till invånarantalet något mindre än Rågsved, men har ett
något större centrum. Rågsved har också ett funktionellt starkt samband till Högdalen i nordost, som har
ett större köpcentrum. Söder om Rågsved är Huddinge kommun beläget med villaområdena Myrsängen och
Stensängen. På grund av avsaknaden av funktionella kopplingar samt mycket svaga strukturella kopplingar är
sambanden till Fagersjö och Örby liksom villaområdena i Huddinge svaga.
Allmänna kommunikationer
Förutom tunnelbana, trafikeras Rågsved med busstrafik med linje 172 mot Norsborg via Huddinge och mot
Skarpnäck via Högdalen. Buss 195 trafikerar sträckan Hagsätra – Sergels torg via Rågsved och Globen.
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Förortens form
Rågsved har en cirkulär uppbyggnad med tunnelbanestationen i mitten, med endast en tunnelbaneuppgång.
Ingen tydlig gräns avskiljer Rågsved mot Hagsätra i norr. Förortens yttre form är begränsad av större vägar
samt topografiska gränser.
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Avstånd
Stora delar av Rågsved är beläget inom ett avstånd från tunnelbanestationen på 500 meter. Endast den nyare
bebyggelsen i sydost och områden angränsande till Hagsätra, har ett något längre avstånd än 500 m till
centrum. Däremot finns endast ett fåtal lägenheter med mindre än 200 m till tunnelbanestationen. Avståndet
till Hagsätra centrum är knappt 1 km och till Högdalens centrum drygt 1 km.
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LANDSKAP
Landskapsbild
Rågsved är liksom Hökarängen beläget i ett kuperat sprickdalslandskap och den kuperade terrängen är starkt
karakteristisk för stadsdelen. Dess centrum är placerat i ett dalstråk, med tunnelbanan framdragen längs dalens
södra sluttning. Mot den södra delen av Rågsved finns en brant stigning. Denna södra del är uppdelad i
två markanta höjdpartier, med ett avskiljande lägre liggande dalstråk emellan. Mot omgivande lägre liggande
grönområden har södra Rågsved stora höjdskillnader. Norra delen av förorten ligger på samma topografiska
nivå som Hagsätra.
Bebyggelsens relation till landskapet
De markanta sluttningarna till angränsande grönområden bildar en naturlig gräns för stadsdelens bebyggelse
och därmed för dess yttre form. Bebyggelsen är principiellt placerad på höjderna och dalstråken där emellan
hålls fria från bebyggelse samt gator, med biltrafik. Högre punkthus är placerade i stråk och på höjder, vilket
gör att de får en tydlig dominans i stadsdelens siluett. Lamellhusen är anpassade till höjdformationerna.
Särskilt tydligt är detta i södra delen där bebyggelsen bildar en skans kring höjdpartiet. Den kuperade
terrängen ger möjlighet till spännande utblickar. Landskapsrummet är helt överordnat det bebyggda rummet.
Geologi
Den dominerande jordarten är morän. Berg i dagen förekommer i norra delen av förorten liksom längst i
söder. I dalgångarna, samt vid Rågsvedsvägen och dess närmaste omgivningar förekommer lera. Organisk
jord finns vid centrum.
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GRÖNSTRUKTUR
Angränsade grönområden
I sydost är sjön Magelungen belägen, med det omgivande naturområdet, Rågsveds friområde. På grund
av höga naturvärden är det ett av grönstrukturens kärnområden och har vidare förbindelser med den
större grönkilen Hanveden. Rågsveds friområde är en gammal natur- och kulturbygd och har en stor
betydelse för den biologiska mångfalden i området. Området är biotopiskt omväxlande med våtmarker,
ängsmarker och skogsklädda höjder med ek och tall. Det har ett intressant fågelliv och en rik flora. Här finns
även flera områden med odlingslotter. För invånarna i västra Rågsved finns inget större sammanhängande
naturområde.71
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Grönskan i Rågsved
Rågsved har ett sammanhängande grönstråk i nordvästlig-sydostlig riktning. I södra delen av Rågsved löper
detta i dalstråket från Rågsveds friområde mot Rågsveds centrum. Norr om centrumområdet finns även
ett obebyggt mer eller mindre grönt stråk i sydvästlig-nordostlig riktning. Detta sträcker sig från Rågsveds
skolgård till skogsområdet Fallbricken, vid Magelungsvägen.
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Bebyggelsens relation till grönskan
Mindre grönområden med naturmark och lekplatser avskiljer bebyggelsen. Naturen är det överordnade
systemet och bebyggelsen är spridd i landskapsrummet.
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Översiktsplan Stockholm, 1999, Stadsdelarnas utveckling
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TRAFIK
Översiktlig trakstruktur
Huddingevägen och Magelungsvägen har två filer i vardera riktningen i dess sträckningar förbi Rågsved.
Huddingevägen trafikeras med 38 000 fordon/dygn, medan Magelungsvägen har ett genomsnittligt trafikflöde
på 19 500 fordon per dygn. Rågsvedsvägen, är huvudvägen genom förorten och förbinder Magelungsvägen
med Huddingevägen. Mellan 10 000 och 15 000 fordon passerar här varje dygn. Korsningen mellan
Magelungsvägen och Rågsvedvägen är planskild.
Trakstruktur i Rågsved
Trafiken leds från Rågsvedsvägen i en slinga på Bjursätravägen i den södra delen av stadsdelen. Mot norr finns
två huvudgator till Hagsätra, Vintrosagatan och Hagsätravägen. Dessa gator trafikeras av mellan 2000 – 5000
bilar/dygn. Från dessa huvudgator sker en utifrånmatning till bostadsområdena.
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GÅNGTRAFIK
Översiktligt gångvägnät
Gångvägar förbinder förorten med Rågsveds friområde i söder, samt med Hagsätra i norr. Det översiktliga
gångvägnätet är i övrigt relativt osammanhängande.
Gångvägnät i Rågsved
Gångvägar löper i grönstråket genom Rågsved i nordvästlig – sydostlig riktning. Från centrum anknyter även
detta till gångvägar i nordostlig – sydvästlig riktning.
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Parkering
Boendeparkering sker antingen på samlade parkeringsytor eller på bebyggelsens förgårdsmark mot gatan.
Parkeringsgarage i bottenvåningen mot gatan är också vanligt, liksom parkering på ena eller båda sidor av
bostadsgatan. För bebyggelse uppförd under 80-talet finns parkeringshus vid infarten. Väster om centrumområdet har nyligen ett parkeringsdäck anordnats, då parkeringsplatser i anslutning till centrumområdet tidigare
saknats.
Buller
Buller från trafiken är påtaglig invid Huddingevägen och Magelungsvägen, samt i viss mån vid Rågsvedsvägen.
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FUNKTIONER
Boendet är huvudfunktionen i Rågsved. Andra funktioner i stadsdelen är dess komersiella och samhälleliga
service samt platser som används för rekreation och tillställningar.
Service
Norr om tunnelbanestationen finns Rågsved centrum. Här finns ett tjugotal verksamheter, bland annat
livsmedelsbutik, restaurang, kiosker, fritidsgård och Folkets hus. I stadsdelen finns även några samlade delcentrum, med kiosker, pizzerior, livsmedelsbutik etc. Till följd av ytterstadssatsningen och storstadssatsningen har
Rågsved tillförts en utökad samhällelig service de senaste åren, vilket resulterat i medborgarkontor, hälsodisk,
försäkringskassa och studie- och yrkesvägledare, samlat i östra Rågsved. Många lokaler i verksamhetsområdet
i östra Rågsved står tomma.
”perssons betong”

Skolor
I Rågsved finns tre grundskolor samt ett femtontal förskolor och fritidshem.
Betydande platser
Andra viktiga platser av känslomässig betydelse i Rågsved bedöms vara ”Perssons betong”, en plats för
Valborgsmässofirande, teater och picknick, Aborrberget med badplats och parkleken Rågdalen som är mötesoch lekplats för barn och ungdomar.
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RÅGSVEDS CENTRUM
Historik och Plan
1955 antogs planen för Rågsveds Centrum.72 Detta fick Stockholms enda cirkulära torg och anlades utan
bostäder i dess anslutning. Centrumbyggnaden har en närmast cirkulär, sluten form med passager åt tre håll.
Den slutna formen ger en tydligt definierad centrumbildning, men vänder dess baksidor mot omgivningen
i norr, vilket ger ett avvisande intryck. Centrat orienterar sig i sin form mot söder och tunnelbanestationen.
Till denna finns en passage i tunnel under Rågsvedsvägen. Detta område har en svårorienterbar situation
på grund av de nivåskillnader som finns mellan tunnelbanestationen, Rågsvedsvägen och centrumbyggnaden.
Centrumet kompletterades under 80-talet med fyra bostadshus i åtta våningar, sammanhållna med mellanliggande byggnader i två våningar. Denna bebyggelse ansluter till centrumbyggnadens slutenhet och har därmed
förstärkt denna.
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Arkitektur och Material
Centrumanläggningen är i två våningar med fasader i korrigerad plåt i en ljust gul nyans. I mitten av torget
finns en tidstypisk modernistisk skulptur. Torget har en ellipsartad form, med en för 60-talet karakteristisk vit
och svart gatstensbeläggning bestående av halvcirkelformer. Torget pryds av en vattendamm samt en skulptur
föreställande en rågkärve. Den nyare kransbebyggelsen har fasader i omväxlande gult och rött tegel.
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Andersson M, 1998
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BEBYGGELSEKARAKTÄRER

1a

1b

Bebyggelsestrukturen har inte en lika tydlig indelning i avgränsade
enheter som det tidiga 50-talets bebyggelse. Bebyggelsen fjärmar
sig än mer från gatan. Gaturummet i Rågsved är brett och husens
entréer är i möjligaste mån placerade mot gården. Bebyggelsen
planerades efter målsättningen att skapa det ”upplösta rummet”
anpassade efter landskapets formationer.

2a

2c

3a
”Det upplösta rummet”

2b
1c

1950- och 60-talets bebyggelse - lamellhus
Den största delen av bebyggelsen i Rågsved består av lamellhus i tre till fyra våningar.
Lokaler i bottenvåningar förekommer i viss mån. Bebyggelsen har ofta en hel källarvåning
som bottenvåning med garage åt gatan. Hus med första våningen belägen en halvtrappa
upp förekommer också. Bebyggelsen vänder långsidan mot gatan. Vissa huskroppar är
förhållandevis långa, vilket ger en enformig upplevelse av gatans rum. Majoriteten av
bebyggelsen är i puts, men tegel förekommer också.
1950- och 60-talets punkthus
I stadsdelen finns även en stor andel punkthus, samlade i fem områden. Vissa av dessa är
integrerad med övrig lamellhusbebyggelse, medan andra bildar självständiga enheter. Det
tidiga 60-talets punkthus har oftast nio våningar, med en snedställd placering mot gatan,
vilket gör att det inte bildas något gaturum. Denna bebyggelsetyp har inga lokaler för
verksamheter i bottenvåningen. Punkthusen är genomgående i ljus slätputs.
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1980-talets bebyggelse – erbostadshus i gårdsformationer
1980-talets bebyggelse finns vid centrum samt i tre enklaver i södra delen av Rågsved.
Dessa enklaver är formmässigt slutna kring mindre gårdsformationer. Bebyggelsen är tät
och innehåller både flerbostadshus i 3-4 våningar samt terrasserade tvåvåningshus med
markkontakt. Bebyggelsen har ett varierat fasaduttryck och material i rött eller gult tegel.
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STRUKTURELL KARAKTÄRSANALYS
Enhetliga områden
De enhetliga områdena i Rågsved upplevs genom bebyggelsekaraktären, med
dess skala och material samt genom gatuanslutning och topografiska gränser.
Söder om tunnelbanan finns två större enhetliga områden. I norra delen finns
mindre och mer tydligt avskiljande enheter.
Karaktärsstarka element
De karaktärsstarka elementen utgörs främst av de punkthusområden belägna
på höjder som bildar markanta inslag i Rågsveds stadsbild. Särskilt exponerade
är också centrumområdet, med sin karakteristiska form samt höghusen intill
Magelungsvägen.

infrastruktur

topogra

Gränser
Gränserna i Rågsved utgörs av topografin samt av infrastrukturleder som tunnelbanan, Magelungsvägen, pendeltågsspåret och Huddingevägen. Den topografiska skillnaderna förminskar upplevelsen av tunnelbanan som en barriär, då tunnelbanan är belägen i en sluttning, en nivå över viktiga vägar. Ur landskapsbildssynpunkt delar dalstråket vid centrum förorten i två och skapar upplevelsen
av ett södra och ett norra område. Bebyggelsestrukturen förstärker topografins
gränser genom att dalgångar lämnats obebyggda.

Stråk
- Förbifart. I Rågsved utgörs dessa stråk av tunnelbanan, Huddingevägen
och Magelungsvägen. Från Huddingevägen finns ingen visuell koppling till
Rågsved.
- Genomfart. Rågsvedsvägen utgör det viktigaste stråket för genomfart. På
Vintrosagatan och Hagsätravägen sker genomfart till Hagsätra.
- Tillfart
- Viktiga gångstråk
Utmärkande för Rågsved är att viktiga stråk har delats upp på olika trafikslag.
Med olika topografiska nivåer försämras också den visuella kontakten mellan
dem. Detta skapar otrygghet under mörka delar av dygnet. Genomfartsstråket
saknar tydliga start- och målpunkter.
Noder
Rågsveds viktigaste nod utgörs av tunnelbanestationen och centrum, där både
tunnelbanan, Rågsvedsvägen och de viktiga gångstråken förenas. Den största
koncentrationen av viktiga noder för biltrafik finns utmed Rågsvedsvägen.
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SAMMANFATTANDE ANALYS -RÅGSVED
Kvalitéer
Rågsved har ett geografiskt fördelaktigt läge nära nya kärnor som Älvsjö, Huddinge och Flemingsberg.
Stadsdelen genomströmmas av trafik på Rågsvedsvägen. Förorten har en tydlig cirkulär struktur där centrumområdet och tunnelbanestationen är nod. Avståndet till centrumområdet är relativt kort från alla delar av
förorten.
De boende i Rågsved har bra tillgång till större grönområden genom närheten till Rågsveds friområde och
sjön Magelungen, samt mindre parkområden i anslutning till bostadsområdena. Rågsved har många kvalitativa
bostadsmiljöer och ett förhållandevis stort antal människor i utemiljön under dagtid.
Rågsved har många landmärken som på grund av sin skala är utmärkande för landskapsbilden och ger
stadsdelen en tydlig identitet. Terrängen är en viktig del i upplevelsen av Rågsved. Den ger möjlighet till
spännande utblickar och upplevelse av stadsdelen. Rågsveds centrum har en karakteristisk form vilket ger
stadsdelen en tydlig identitet.
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Brister
Rågsved har mycket dålig kontakt till omgivande förorter som Högdalen, Huddinge och Fagersjö p g a få
och oattraktiva gator och gångvägar till dessa. Stadsdelens service är utsatt för konkurrens från omgivande
förorter som Hagsätra och Högdalen. Verksamhetslokaler intill Rågsvedsvägen står tomma.
De viktiga stråken i centrala delarna av Rågsved har ingen bebyggelse orienterad mot sig. Detta ger en otrygg
situation under mörka delar av dygnet och är en de främsta bristerna i stadsdelen. Dessutom är stråken
uppdelade för olika trafikslag vilket gör att aktiviteterna sprids och stråken upplevs som öde. Gator, med
biltrafik löper i en slinga runt förorten, medan gångstråken erbjuder den genaste vägen mellan bostad och
tunnelbanestationen. Detta skapar ogina sträckningar för gång- och cykeltrafikanterna om man vill undvika
otrygga gångvägar under mörka delar av dygnet.
Även nivåskillnaderna i centrum bidrar till en otrygg situation med dålig orienterbarhet. Centrats slutna form
bidrar gör att dess passager upplevs otrygga efter mörkrets inbrott. Att centrat vänder så tydliga baksidor mot
omgivningen är inte heller önskvärt i detta läge. Centrum är nedslitet och i behov av upprustning.
Vissa bebyggelsegrupper är storskaliga och saknar samband mellan sig. Stadsdelens mellanrum är inte
bearbetade vilket ger ödsliga och stora stadsrum i den centrala delen av förorten. Bebyggelsen är placerad på
höjder vilket gör att dalstråk, där människor rör sig, saknar bebyggelse.
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Stora stadsrum i den centrala delen

De många nivåskillnaderna är karakteristiskt för Rågsved

Vy från tunnelbanestationen

Avståndet till Högdalen upplevs som långt

Storskalig bebyggelse bildar landmärken

Baksidan till centrum

Gångväg från tunnelbanestationen

Koloniområde intill Rågsveds Friområde

Passage till centrumtorget
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