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FÖRORT MED FOKUS PÅ MUSIK OCH SÖDERORTS MÅNGKULTURELLA 
ARENA
Rågsved nischas som en förort med fokus på musik, då musiken är en viktig del i 
Rågsveds identitet, eftersom förorten var en arena för punkvågen under 70-talet. I 
anslutning till centrum kan ett musikhus uppföras, med scén, öveningslokaler etc. 
Rågsved bör även satsa på en identitet som Söderorts mångkulturella centrum, då 
förorten redan idag har ett stort utbud av exotiska livsmedel. En större idrottshall, 
för inomhusfotboll uppförs, vilket varit under diskussion en längre tid.  Dessutom 
uppförs ett flertal studentbostäder, vilket kan stimulera till ökade aktiviteter i Råg-
sved.  

FÖRORTENS FUNKTION, FORM OCH GRÄNSER
Utvecklingen av Älvsjö kommer få en stor betydelse för Rågsved. Förslagen innebär att en utveck-
ling sker inom befintlig struktur och därmed är de egentligen inte direkt beroende av regionala 
förändringar. Förorterna kommer dock att påverkas starkt av förändringar i kommunikationer och 
utbyggnader av närbelägna områden. 
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För Rågsveds del vore en förlängning av tunnelbanan till Älvsjö mycket önskvärd 
eftersom man då fick förbättrade kommunikationer till pendeltågsnätet och den 
regionala kärnan vid Flemingsberg. Bättre regionala kontakter är också ett viktigt 
led i att stärka grannskapsförorternas attraktivitet för företagslokaliseringar samt för 
etableringar av publika attraktioner. Även kontakterna med Stuvsta och Högdalen 
bör förbättras. 

På grund av den kuperade terrängen finns det i Rågsved ingen möjlighet att 
utvidga stadsdelens gräns, mot öster och söder, såvida inte överdäckningar över 
Magelungsvägen genomförs. Ett ihopbyggande av Rågsved och Högdalen vore inte 
önskvärt, men förorternas centrala strukturer bör sträckas ut till dess gränser. 

Gränsen till Hagsätra behöver inte särskilt markeras, eftersom en fast gräns saknas 
idag. Däremot bör det inte ske någon kraftig ansamling av bebyggelse i detta läge. 

SYFTE FÖR FÖRÄNDRINGAR ENLIGT TIDIGARE ANALYS
Förutom den konceptuella ansatsen, visade analysen att Rågsved området vid cen-
trum är i särskilt behov av upprustning, att trygghetsaspekten i detta område särskilt 
måste beaktas, samt att kontakten mellan grannskapsenheter och centrum måste 
förbättras. Rågsved bör tillföras små lägenheter à 1RoK samt markbostäder, för att få 
en mer varierad befolkningssammansättning. Även i Rågsved bör studentlägenheter 
liksom äldrebostäder byggas. 
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R Å G S V E D                             F Ö R S L A G  T I L L  U T V E C K L I N G                                 
F O R M  O C H  G R Ä N S E R

skala 1:20 000

Rågsved utnyttjar sin mångkulturella identitet i denna del av staden. 
Även Rågsveds musikaliska identitet bör tas tillvara, exempelvis 
genom att ”ett musikens hus” kan uppföras i förorten. 
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RÅGSVEDSVÄGEN utgör det huvudskaliga stråket genom förorten, med en stor andel biltrafik. Det 
centrala bandet utgår från denna men sträcker sig också längre in i dess omgivningar. Längs Rågsvedsvägen 
placeras verksamheter med krav på reklamläge. Då Rågsvedsvägen har en lång sträckning genom förorten 
och förses med delvis varierande funktioner och bebyggelseuttryck, är det särskilt viktigt att vägen får en 
enhetlig gestaltning från förortens gränser.

Gatunätet i Rågsved får en finmaskigare struktur. Norr om centrum förbinds Bäckdalsgatan, Sköllerstagatan, 
Hagsätragatan och Hardemogatan. På så sätt får centrumområdet en mer direkt koppling till Hagsätra samt 
villaområdet Stensängen med en direkt fortsättning till Stuvsta i Huddinge. Även två av gatorna i södra 
delen av förorten kopplas samman, Spårfinnargränd och Gillerbacken. Terrängen i detta område är kuperad 
vilket gör att schaktningar och sprängningar blir nödvändigt för att dra fram gatorna. En brantare lutning 
får också accepteras. Med en samlokaliserad bil- och gångtrafik uppnås en koncentration av aktiviteter vilket 
leder till ökad trygghet för gångtrafikanter. Hastigheten för bilister begränsas till 50km/h på Rågsvedvägen 
och 30km/h på övriga gator.

ÖKAD ATTRAKTIVITET FÖR RÖRELSE

Särskilt viktig är att passagen över bron till Högdalen får en attraktiv utform-
ning, med breda trottoarer, avskiljande element från gatan och en vacker 
belysning.

Den många gångvägarna i de centrala delarna av förorten ersätts av gator. I 
mer perifera delar av förorten består gångvägarna. Rågsvedsvägen förses med 
breda trottoarer och separat cykelfil på båda sidor av vägen. I övrigt sker cyk-
ling på gatan. Vid ombyggnader av övriga huvudgator bör trottoarerna göras 
bredare. Ny gångväg/trappa byggs mellan Rågsvedsvägen och förlängningen 
av Spårfinnargränd. På så sätt ges en alternativ förbindelse till gångtunneln 
under tunnelbanan.

ETT HUVUDSTRÅK, OCH BRETT CENTRALT BAND

T R A F I K   &   R Ö R E L S E                                                                                           R Å G S V E D

ny gatusträckning

S   T   R   Å   K       O  C  H        G   A   T   O   R

gång- och cykelvägar åtgärder för ökad attraktivitet 

G Å N  G-      O  C  H      C  Y  K  E  L  V  Ä  G A  R

centralt stråk

ny passage över tunnelbanan
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G R Ö N S T R U K T U R  &  R E K R E A T I O N                                      R Å G S V E D   

CENTRAL OFFENTLIG PARK FÖR ALLA RÅGSVEDSBOR

Norr om centrum bör en park tillskapas, vilken bör få en stark offentlig karaktär och kommer utgöra ett 
rum för alla Rågsvedsbor. Parken bör ha starka definierade gränser i form av gator och bebyggelse på alla 
sidor. Den kan användas för utomhusaktiviteter från det närbelägna kulturhuset som utomhusbio, teater etc. 
och kompletterar på så sätt torget som offentligt rum. På sommaren kan där finnas plats för en mindre 
baddamm som på vintern kan fungera som skridskobana. 

Parken bör utformas för att ge en överskådlig och stor rumskänsla, och förses med vackra planteringar 
och gestaltande element.

ETT GRÖNSTRÅK
Förslaget innebär inte att större yttre grönområden tas i anspråk. Gångvägnätet i mellanrum-
men mellan förorterna bör göras tydligare och mer hierarkiskt, d v s huvudgångvägarna i 
rekreationsområdena markeras tydligt genom skyltning. Särskilt viktigt är det att passagen från 
Hagsätra till friområdet markeras tydligare.

T R A F I K   &   R Ö R E L S E                                                                                           R Å G S V E D

större gångvägar grönstråk ny park

R E F E R E N S E R  P A R K  O C H  S T R Å K  

G R Ö N S T R Å K  O C H  R E K R E A T I O N  

Rågsveds Friområde bör rustas upp och gallras. Ett grönt stråk leder genom förorten. 
Befintliga stråk och grannskapsparker, som Rågdalen, bevaras och utvecklas enligt sina 
ursprungliga principer.

HÖJDER OCH SLUTTNINGAR LYFTS FRAM
Höjder och sluttningar lyfts fram och görs mer parklika i den centrala delen, genom att de 
gallras något och kanske förses någon enkel belysningskälla. På så sätt utgöra de en visuell 
kvalité i den annars förhållandevis täta stadsmiljön. 

Rågsvedparken bör innehålla plats för aktiviteter samt utgöra Rågsveds ”nrum” med planteringar.
Sluttningar och naturmark i centrala delar bör synliggöras t ex genom enkla belysningsarrangemang. 
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ATT BEBYGGA DET CENTRALA LANDSKAPSRUMMET 
De centrala delarna av Rågsved består relativt storskaliga bebyggelseenklaver. Landskapsrummet som 
utstansats som rest vid byggandet av enklaverna tas i anspråk och bebyggs fullt ut. Bebyggelsen ”klättrar 
upp” för terrängen, på platser där det är motiverat. 

NY BEBYGGELSE HÅLLER EN LÅG OCH SAMMANHÅLLEN SKALA 
Syftet för ny bebyggelse är att skapa förutsättningar för fler människor att vilja röra sig i det centrala bandet. 
Därmed är det viktigt att ny bebyggelse sammanbinder den befintliga bebyggelsen bestående av separerade 
enheter med en stor skala. Den nya bebyggelsen får därmed en mindre skala och starkare relation till varandra, 
med en sammanhängande rumslighet. För att skapa starka offentliga rum, måste bebyggelsen förses med 
halvprivata zoner i de lägen som inte vetter mot gata eller park.  
 

Befintliga lokaler för verksamheter samt bensinstation mellan Rågsvdesvägen och 
Askermogatan vid norra delen av Rågsvedsvägen ersätts. Ett skivhus i anslutning till 
centrum rivs också, då det i detta läge enligt koncept och analys har en bristfällig 
relation till gatan samt en för stor skala. Tvåvåningsbyggnaden mellan punkthusen 
uppförda på 80-talet, liksom en mindre lokal i anslutning till centrum, tas också 
bort. 

Ett daghem vid skolan och två vid sluttningarna norr om tunnelbanestationen ersätts 
och placeras antingen i bottenvåning på ny bebyggelse eller i ett mer perifert läge.  

Att bebygga landskapsrummet

Bebyggelse som ersätts

B E B Y G G E L S E                                                                                                          R Å G S V E D

B E B Y G G E L S E  S O M  E R S Ä T T S

P R I N C I P E R  F Ö R  B E B Y G G E L S E

Ny bebyggelsestruktur skapar 
denierade zoner

ny bebyggelsestruktur

bentliga bebyggelseenklaver 
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B E B Y G G E L S E                                                                                                         R Å G S V E D

ANTAL LÄGENHETER OCH 
BEFOLKNING
Förslaget för Rågsved innebär att 
stadsdelen kompletteras med ca 
1710 lägenheter. Av dessa finns 
210 lgh i radhus. Totalt innebär 
detta en befolkningsökning med 
3430 personer. Detta innebär en 
ökning av invånarantalet med 35 
%. Dessutom skapas ca 11 000 
m2 lokaler för verksamheter.

B E B Y G G E L S E                                                                                                          R Å G S V E D

Skala 1:5000

Rågsveds-
parken

FÖRSLAGET I KORTHET.  Förslaget utgår 
från att Rågsvedsvägen accentueras och 
möts av ny bebyggelse. Nuvarande organiska 
sträckning och karaktär består. Verksamheter 
placeras i bottenvåningarna i anslutning till 
Rågsvedsvägen. Då trakmängden är stor 
krävs här en relativt tät bebyggelse med 
långsidan mot vägen men med god visuell 
kontakt till torgområdet. 

Ny bebyggelse placeras också i stor utsträck-
ning i bentlig struktur samt i halvcentrala 
lägen, för att skapa bättre kontakt med bent-
liga grannskapsenheter.
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Centrum bör ges en fortsatt tydlig tyngdpunkt i Rågsved och 
utvecklas kraftigt med ny bebyggelse i dess direkta anslutning. 
Befintlig tvåvåningsbyggnad mellan punkthusen utanför centrum-
ringen bör om möjligt rivas och det mellanrum som uppstår utfor-
mas som en offentlig yta. Centrumringen kan byggas på ända ut 
mot Rågsvedsvägen och förses med ännu en våning med bostäder, 
med terasser mot torget. Entréer till bostadshusen bör placeras från 
mellanrummet och Rågsvedsvägen. 

Den yttre ringen av bebyggelse kan kompletteras med ett kultur-
hus för musik. På båda sidor om centrumringen är det lämpligt att 
uppföra bebyggelse i fyra våningar, för verksamheter och bostäder. 
Denna bebyggelse bör vara parallellställd mot gata och park, för en 
tydlig definiering av dessa rum. Innanför skapas halvprivata gårdar. 
Parkering för centrumområdet kan tillskapas under bebyggelsen. 
Passagerna, mellan torget och den offentlig ytan vid den yttre 
ringen av bebyggelse, bör göras större och tydligare. Mellan Råg-
svedsvägen oxh torget vore det lämpligt med en stor trappa som tar 
upp höjdskillnaderna och skapr en direkt koppling mellan dessa vik-
tiga ytor, både ur visuell aspekt och tillgänglighetssynpunkt. Torget 
bör rustas upp, med stor respekt för befintlig 60-talsarkitektur och 
materialkaraktärer. Bebyggelse kring Rågsvedsparken orienteras 
mot parkrummet  och bör uppföras i 3-5 våningar. 

RÅGSVEDSVÄGEN 

C E N T R U M

Sektion A, Centrum, Rågsvedsvägen och överdäckning

skala 1:5000
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Rågsvedsvägen

Kumlagatan

Centrum

Ny Byggnad t ex 
Studentbostäder

III-V

IV
IV
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IV

V

musikhus

sporthall

student-
bostäder

trappa

Rågsved-
sparken

Tunnelbanan överdäckas och omsluts av bebyggelse. På sluttning-
arna söder om Rågsvedsvägen vore det lämligt att uppföra stu-
dentlägenheter samt bostäder i terrasseringar, vilka får en vacker 
utsikt över dalen. Samtidigt blir dessa bostäder belysningslyktor för 
de boende i norra Rågsved. I sluttningen vid tunnelbanan uppförs 
Rågsveds idrottshall, delvis ”gömd” i sluttningen. 

- CENTRUM UTVECKLAS KRAFTIGT

- NY PARK

- EN FINMASKIGARE GATUSTRUKTUR

Centrumringen byggs 
på med en våning

Ny trappa uppförs 
mellan torget och 
Rågsvedsvägen
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RÅGSVEDSVÄGEN 

Ö S T R A

Bebyggelse längs Hardemogatan bör orienteras så att gaturum 
uppstår på Askersgatan och Rågsvedvägen. Detta område får en 
tydlig koppling till centrumområdet, genom Hardemogatans direkta 
förlängning i Kumlagatan. Bebyggelsen tar upp höjdskillnader och 
uppförs i 2- 4 våningar med stadsradhus och lameller. Längs Harde-
mogatan uppförs halvprivata,  gårdar. Parkeringar sker i halvplan 
under mark eller i mindre enheter.
 
Vid ”Dalgatan” är det lämpligt att uppföra bostäder i 3 våningar. 
Den befintliga grannskapsparken minskar i storlek och placeras i 
anslutning till ett befintligt dagis. Denna reducering kompenseras av 
att invånarna har ett nära avstånd till den större parken. 

Söder om tunnelbanan intill Bjursätravägen kan punkthus i 4-5 
våningar uppföras. Vid ”Bergsgatan” vore en överdäckning av tun-
nelbanan möjlig och ett uppförande av bostäder i 3 våningar, vilka 
skulle få en vacker utsikt över dalen. 

Råsunda, Solna

III
- CENTRAL STRUKTUR FRÅN FÖRORTENS GRÄNS

- VERKSAMHETER I BOTTENVÅNINGAR
LÄNGS RÅGSVEDSVÄGEN

Rågsvedsvägen

Dalgatan

Bergsgatan

Hardemogatan

Askersg
atan

IV
II-IV

II-IV

III

IV

IV

Önskvärd karaktär på bebygelse i de centrala delarna av förorten 

skala 1:5000Östra Rågsved

Bjursätravägen

Kv. Slottet, Helsingborg
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RÅGSVEDSVÄGEN 

V Ä S T R A Mot Rågsvedsvägen är det lämpligt att uppföra flerbostadshus i 4 
våningar. Rågsvedsvägen bör omges av bebyggelse ända till dess 
korsning mot Huddingevägen. Här kan ges plats för lågprisbuti-
ker etc, som får ett bra reklamläge invid vägen men samtidigt kan 
utnyttjas av de boende i Huddinge och Rågsved/Hagsätra. Bebyg-
gelsen bör gestaltas relativt stadsmässigt, med ett nära avstånd till 
gatan och parkering förlagd mellan och bakom bebyggelsen. 

Bebyggelse bör också lokaliseras också intill den förlängda Bäck-
dalsgatan. På andra sidan Bjursätravägen, mot Huddinge uppförs 
mindre stadsvillor i 2 våningar. 

Väster om centrumområdet bör bebyggelse uppföras på båda 
sidor av Rågsvedsvägen för bostäder och verksamheter. Vid den 
södra delen av Rågsvedsvägen, finns ett skyddsavstånd på 25 m till 
tunnelbanan. 

Parkeringsckor
Trädrad

Sektion A,  Rågsvedsvägen

GångbanaKörbana
3 m 2 m 1,5 7 m 1,5 2 m 3 m

Skala 1:200

Cykelbana

Bäckdalsg
atan

I-II

II

Rågsvedsvägen

Bjursätravägen

III

IV
IV

IV
Rågsvedsvägen

skala 1:5000

- BEBYGGELSE INVID DEN FÖRLÄNGDA 
BÄCKDALSGATAN 

- VERKSAMHETER, LÅGPRISBUTIK VID 
RÅGSVEDSVÄGEN

A

Skyddsavstånd 25 m 
Huddingevägen

Bäckdalsg
atan

Vägbanan smalnas av, planterade träd 
ges plats i gaturummet samt gång-
trakanter och cyklister ges ett ökat 
utrymme.
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F Ö R T Ä T N I N G A R
SKÖLLERSTAGATAN - HAGSÄTRAVÄGEN

BJURSÄTRAGATAN

I norra delen av Rågsved kan förtätningar ske kring Sköllerstavä-
gen och Hagsätravägen med lameller och punkthus. Ny bebyg-
gelsen i detta läge bedöms inte ta värdefull grönyta i anspråk utan 
blir ett positivt inslag i gatubilden. Befintlig bebyggelse har inte heller 
någon stark indelning i grannskapsenheter. 

Längs Vintrosagatans förlängning kan punkthus uppföras oriente-
rade mot Vintrosagatan.

- KRAFTFULLA FÖRTÄTNINGAR  INTILL 
FÖRORTENS GRÄNS  

Invid Snösätra mot Rågsveds Friområde bör förtätningar göras. På 
grund av att omkringliggande bebyggelse i detta område är separe-
rade i olika enklaver bör ny bebyggelse i detta område sträva efter en 
bättre sammanhållande struktur. Detta trots att det inte utgör något 
centralt stråk enligt konceptet. Relationen till bör Bjursätravägen 
göras tydlig, men bebyggelsen bör även orienteras mot omgivande 
grönska. I detta läge uppförs stadsradhus i trevåningar samt stadsvil-
lor i 2-3 våningar i terrasseringar mot grönskan. 

Mot grönstråket Rågdalen placeras en friliggande byggnadsvolym 
i 2-3 våningar innehållande en offentlig eller halvoffentlig funktion, 
exempelvis ett äldreboende, daghem eller liknande. På så sätt får 
grönområdet Rågdalen en tydligare rumslighet mellan höjderna och 
en tydlig avslutning mot Bjursätravägen.

Skala 1:200

skala 1:5000 skala 1:5000
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Rågdalen


