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Sammanfattning

Miljonprogramsområden tillförs ofta negativa 
attribut och ses av många som ett stort sam-
hällsproblem. Därför är det viktigt att konkre-
tisera vilka problem som finns för att bättre 
förstå hur de kan lösas. Två av dessa negativa 
attribut är ödslighet och rumslig förvirring 
eller svårigheten att skilja på vad som är 
privat, gemensam och offentlig miljö. Detta 
är uppsatsens fokus och konkretiseras genom 
en fallstudie av ett typsikt miljonprogramsom-
råde. Fallstudien utförs på Byälvsvägen, Bagar-
mossen, i Stockholm.  
Genom rumslig analys och litteraturstudier 
samt intervjuer skapas en bild av ett område 
med många goda kvalitéer men också ett om-
råde som upplevs som otryggt. Uppsatsen tar 
upp olika sätt att skapa rum genom ny bebyg-
gelse och smärre fysiska åtgärder, t. ex. vegeta-
tion. 
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”Den gamla drömmen om ideologiskt bet-
ingade rivningar kryper närmare. Men den 
rimliga lösningen är den motsatta: att bygga 
nytt bland det gamla, att förtäta och expand-
era så att stadsdelarna äntligen kan infogas 
bättre i den sammanhängande men utspraw-
lade staden. Nya hus med andra fasader och 
2000-talets manér skulle spränga upp den 
bedövande känslan av homogenitet och 
stillastående. Man har stängt ute en av de 
viktigaste karaktärsdragen i modernitetens 
föreställning av det urbana: ständig förän-
dring och rörelse. Hela staden förtätas, varje 
dag byggs nya hus i gamla områden, men 
de så kallade miljonprogramsområdena lig-
ger kvar orörda, som paria, som om de vore 
oberörbara.” (Wirtén, 2010, sid 151). Per Wirtén 
närmar sig den grundläggande problembilden 
om förorten i sin bok “Där jag kommer ifrån” 
och det valda stycket illustrerar väl vad denna 
uppsats handlar om; förnyelse av ett miljon-
programsområde genom tillägg och utan 
rivningar.  

Trots sinnebilden av miljonprogrammet som 
dysfunktionell har många förorter gröna 
fördelar gentemot innerstaden som kan yt-
terligare artikuleras och utvecklas genom 
stadsplanering och arkitektur. Hur tas miljon-

programmets kvalitéer tillvara, som de bilfria 
stråken, närhet till grönska och lokala centra? 
Finns det andra, bättre, sätt att utforma förny-
elsen av miljonprogrammets utan att efter-
likna innerstadens kvartersliknande strukturer, 
som nuvarande praxis. 

Jag blev intresserad av Byälvsvägen, Bagarmos-
sen (Stockholm) på grund av att den har en 
alldeles unik situation med Nacka reservatet 
precis runt knuten och bara 20 min till stan 
med tunnelbana. Förutsättningar för ett myck-
et attraktivt område. Ändå har Byälvsvägen ett 
negativt rykte, mycket för att området upplevs 
som otryggt. Denna uppsats fokus ligger i att 
diskutera hur en fysisk förändring kan bidra 
till bättre artikulerade rum. Detta kan i sin tur 
bidra till en tryggare miljö på Byälvsvägen. 
Området har  förutsättningar för att förändra 
den dystopiska bilden av miljonprogrammet 
som är gällande idag. Det är inom ramen av 
detta som uppsatsen kommer ta sin form. 
Byälvsvägen och dess direkta omnejd är det 
tänkta planområdet, som ska analyseras och 
utvärderas utifrån privata, gemensamma och 
offentliga rum. Vilket ofta ter sig vara ett prob-
lem i miljonprogrammen(Boverket A, 2008, 
sid 31). 
Förorternas stadslandskap vars grunddrag 

cementerades av efterkrigsplaneringen under 
50-, 60 och 70-talet, är ibland gles och ibland 
tät. Nya vågor av bebyggelse sköljer över gam-
la bebyggelsestrukturer och landskapet om-
formas radikalt av nya tillägg i form av bebyg-
gelse och infrastruktur (Nylund, 2007, sid 150). 
Hur kan framtidens tillägg forma tydligare 
artikulerade rum i miljonprogramsområde?

Problemformulering

Kritik har framförts mot miljonprogramsom-
rådet och dess känsla av rumslig förvirring 
kring begreppen privat, gemensamt samt of-
fentligt. Utgångspunkten för arbetet är därför 
en studie gällande hur utemiljön, i ett miljon-
programsområde i Bagarmossen, kan dispon-
eras för att skapa välartikulerade rum. Genom 
denna rumsbildning undersöks hur framtida 
förnyelse kan se ut samt vilka föreställningar 
byggsektorns aktörer har om privata, ge-
mensamma och offentliga rum i det avgrän-
sade området.

Inledning
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Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 
utemiljön i ett avgränsat område kan artikul-
eras med avsikt att skapa tydligare skillnader 
mellan privat, gemensamt och offentligt rum i 
ett miljonprogramsområde. 

Frågeställningar
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Avgränsningar

Det är endast den fysiska miljön och förslag 
om förnyelse, omkring Byälvsvägen i Bagar-
mossen, som kommer att behandlas i uppsat-
sen. Med begreppet ”fysisk miljö” menas om-
rådet ute- och närområden, kommunikationer, 
fasader, utbyggnader osv. 
De aktörer som är aktuella för intervjuer är: 
Boende, förvaltare på Stockholmshem och en 
representant från staden samt en arkitekt. 
Uppsatsen omnämner inte miljonprogram-
mets historia i ett större omfång, men behand-
lar synen på rum under denna period. Byälvs-
vägens historia berörs dock.

Metod

En central metod som används i uppsatsen 
är en rumslig analys av miljön mellan husen 
med hjälp av litteratur inom ämnet. Deltagan-
det i Byälvsvägens- hyresgästföreningsmöte 
den 12/4 -11 och en film, som ställts ut på Mod-
erna muséet i Stockholm. Filmen behandlar ett 
inofficiellt samråd med de viktigaste aktörerna  

där diskussionen om Byälvsvägens framtid 
diskuteras. Filmen och mötet skapar en up-
pfattning av de boendes situation och mål med 
området. Detta följs av en skissprocess där 4 
st olika alternativ ställs mot varandra. Dessa 
testas genom diskussion, med de i uppsatsen 
bestämda aktörerna, för att skapa en bild av 
vilka kvalitéer som eftersöks i området. Aktör-
erna representerar sig själva i deras respektive 
roll och det är av vikt att poängtera det inte 
går att dra generella slutsatser kring deras syn-
punkter.  Skissprocessen kommer att presenter-
as som en del av uppsatsen. Samtalens resultat 
återkopplas i avslutande diskussion. 

Skisserna ska vara utformade på ett jämlikt 
sätt och enkla att förstå med hjälp av Örjan 
Wikforss “Åskådlighet och kommunikation vid 
redovisning i stadsplanering”, 1974.

Gestaltningsprinciper för skisserna.
1. Ingen förändring.
2. Endast små fysiska ingrepp som häckar  
 och staket.
3. Liten exploatering, som tillbyggnader. 
4. Stor exploatering, tillbyggnader och  
 nybyggnation. 
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Samtalen ska föras separat med varje aktör och 
max 3 personer får representera varje aktör. 
Aktörer.
1. Boende på Byälvsvägen
2. Representant från Stockholmsstadsbyg 
 gnadskontor
3. Förvaltare på Stockholmshem
4. En ansvarig arkitekt på 
 arkitektföretaget SPRIDD.

En semi- strukturerad intervjumetod kommer 
att användas. 

För att skissförslagen ska visa på en förändring 
av kvalitén inne på gårdarna så får förvaltaren 
på Stockholmshem en speciell roll. Personen 
får 10 bilder, som visar olika typgårdar med 
olika ekonomiska förutsättningar, presenter-
ade framför sig och kopplar sedan ihop en bild 
med respektive skiss. Anledningen att detta 
görs är bristande kunskaper i förvaltningseko-
nomi och tid att lära sig.
 
Tidsplanen är uppdelad i två halvor som delas 
av mittseminariet.

Första halvan - 
 Rumslig analys och skissarbete samt  
 intervjuer.

Andra halvlek- 
 Sammanställning och möjlig 
 syntesskiss, samt skapa rapport.

Inledning
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Att leva i miljonpro-
grammet 

Nya levnadsformer med förändrade behov 
har gjort att rekordårens bostäder har blivit 
omoderna och oattraktiva. Miljonprogrammet 
byggdes för kärnfamiljen, dvs. för hemmafru, 
arbetande pappa och barn, med mål att bygga 
bort bostadsbristen(Planera bygga bo 4/2001- 
Inger bergström(artikelförfattare)). Idag 
är inte trångboddheten längre ett problem, 
snarare ensamheten. De flesta hushåll idag är 
enpersonshushåll och det som främst brister 
är att miljonprogrammets områden inte har 
det yttre sociala liv som ensamboende öns-
kar. Kvinnor är nu en del av arbetsmarknaden 
och hemma i bostadsområdet finns på dagtid 
bl.a. studenter, pensionärer och arbetslösa i en 
miljö som är dåligt anpassad till deras behov. 
Även vår fritid har förändrats. Från behovet 
av fysisk vila, är vi nu intresserade av att säll-
skap och kroppslig aktivitet där träning har 
blivit ett socialt nöje. Det finns få möjligheter, 
i miljonprogramsområden, att få dessa behov 
tillgodosedda(Boverket A, 2008, sid 16). Vilket 
leder oss till infrastrukturen som i dessa om-

råden är präglad av funktionssepareringen 
som kräver ett stort bilinnehav för att fungera 
socialt och ekonomiskt. 

Människor har ett stort behov av trygghet i sin 
närmiljö och befolkade rum upplevs tryggare 
att vistas i än ödsliga. Det senare är egenskaper 
som miljonprogrammet oftast tillskrivs. Be-
hovsläran lärde oss att vi alla har samma be-
hov och att vi därför kan bo likadant. Nyckelor-
den då var renhet, enkelhet och enhetlighet 
medan i dagens, postmodernistiska estetik, 
istället diskuterar begrepp som individualitet, 
komplexitet, transparens och mångfald. Det 
är strukturen av de offentliga rummen som 
ger den traditionella staden dess folkliv och att 
miljonprogrammets struktur måste ändras om 
bebyggelsen ska överleva (Planera bygga bo 
4/2001- Inger bergström(artikelförfattare)). 

Miljonprogrammet i 
förändring

Miljonprogrammet är i behov av förändring 
med nya värderingar kring vad som utgör ett 

trevligt bostadsområde. Hur förändringen ska 
se ut är däremot oklar. Är byggnaderna och 
omgivningarna i så dåligt skick att det krävs 
rivningar? Finns det ett behov att rusta upp 
gårdarna för att svara mot dagens boendens 
önskemål och behov? Ett vanligt problem är 
att de privata eller gemensamma platserna 
känns offentliga. De nya offentliga och ge-
mensamma rum som människor söker sig till 
saknar enligt kritikerna autenticitet (Nylund, 
2007, sid. 112). Ska det lösas med buskar och 
staket eller med kompletterande byggnader 
och tillbyggnader? Det är i sammanhanget 
också viktigt att poängtera att miljonprogram-
mets områden är många och de är sinsemel-
lan olika och återfinns i skilda sammanhang. 
Kritiken som förs angående miljonprogram-
men är att det är likadant överallt och där-
för finns det möjligen ett större behov än 
i andra områden att vara platsspecifik i sin 
analys. Det finns en oförskylld kritik mot 
dessa områden och stora kvalitéer som bör tas 
tillvara(Boverket A, 2008, sid 15). En artikuler-
ing av rum bör vara en utgångspunkt för en 
lyckad förnyelseprocess med bra resultat. Den 
fysiska utformningen bör tydliggöra den kara-
ktär, från privat till offentlig, som är aktuell. 
(Boverket A, 2008, sid 23)

Bakgrund
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Detta avsnitt beskriver de rumsliga relationer 
som uppsatsen tar sin ansats ifrån. 

Gården kan delas in i olika sociala zoner, 
denna indelning är följande: offentlig, halvof-
fentlig, halvprivat samt privat. I denna uppsats 
förenas begreppen halvprivat- och halvoffent-
ligarum till begreppet gemensamma rum. An-
ledningen till sammanslagning är att begrep-
pen inte nämns kontinuerligt i litteraturen.

Artikulerade rum

God planering tar i första hand om att se till 
livet som försiggås i rummet mellan husen, 
det vill säga i vår gemensamma utemiljö. Byg-
gnaderna kan bidra till trevliga gårdar, inte 
bara som rumskapande element utan också 
med välgestaltade bottenvåningar med fasader 
som kan möjliggöra relationer mellan privat 
och offentlig(Gehl, 2001). 
Uterummet kan alltså delas in i olika sociala 
zoner och för att rummens olika sociala ut-
tryck ska vara tydligt är det viktigt med dis-
tinkta avränsingar. Dessa kan bestå av olika 
rumsbildande element, från mindre buskar till 

byggnader. Med tydligt artikulerade rum kän-
ner människan på sig hur hon ska bete sig och 
vad som förväntas av henne (Boverket A, 2008, 
sid 41). 

Privata rum 
Dessa rum har oftast endast ett hushåll till-
träde till. I utomhusmiljön är ett exempel på 
ett privat rum; en uteplats. Det kan också vara 
en känsla, t ex. ett lågt sittande fönster som up-
plevs för privat för att nyttjas av alla på gården. 
Att identifiera dessa difusa uteplatser och göra 
dessa till ordentligt artikulerade uteplatser kan 
vara av fördel (Boverket A, 2008, sid 25). 

Gemensamma rum
Med gemensamma rum räknas umgängesplat-
ser och lekplatser där man t ex. kan ta med sig 
en bok och läsa i lugn och ro. Det gemensam-
ma rummet bör vara en självklar del av ens 
boende. Det är även en plats som man delar 
gemensamt med sina grannar, t ex. ett trap-
phus.(Boverket A, 2008, sid 25)
I uppsatsen definieras de gemensamma 
gårdarna som områden, som omsluts av in-
frastruktur och byggnader.  Att gårdarna är 

funktionella, estetiska och känner sig trygga 
är en förutsättning för ett väl fungerande 
bostadsområde(Boverket A, 2008, sid 15). 

Offentliga rum 

Offentliga rum är en del av staden i stort och 
ligger oftast utanför eller i direkt anslutning 
till områden. Genomgående gångstråk över 
gårdar liksom gator, parkeringsplatser och 
mellanrum som inte är gårdar upplevs mer 
offentliga(Boverket A, 2008, sid 24).
Sennet beskriver offentliga platser som en 
plats för människor att engagera sig i ”den 
andre”(Nylund, 2007, sid 149). Därför beto-
nas vikten av att utforma offentliga rum som 
stödjer en informell och daglig kontakt mellan 
olika grupper och samhällsklasser. 

Sennet talar om restområden som kan ses som 
utvidgningar eller baksidor av den urbana of-
fentligheten. Restytor finns oftare i miljonpro-
gramsområden och tas till anspråk och brukas 
av de möjligheter som erbjuds. Ytorna kan 
innefatta fragment av t ex skog och ängsmark. 
De utgör markytor som ligger i direkt anslut-
ning till de områden som vårdas av förvaltaren 

Artikulera rum
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och som används av många. Dessa obearbetade 
ytor betraktas dock inte som offentliga rum. 
En ytterligare aspekt är att någonstans i grän-
sområdet mellan bebyggda områden och obe-
byggd mark tar allemansrätten över från lagen 
om offentlig plats(Nylund, 2007, sid 148- 152). 

Gränser

Rum övergår i varandra, ibland är det tydli-
gare var gränsen går och ibland mer diffust. 
I miljonprogramsområden är ofta gårdarna 
stora med många boenden som brukare. Där-
för är det viktigt att tydliggöra karaktären vid 
entréerna för att skapa en god övergång mel-
lan den gemensamma, offentliga utemiljön 
och den privata. I allmänhet upplevs det som 
mer positivt när gränserna mellan zonerna är 
tydliga(Boverket A, 2008, sid 26). Johan Råd-
berg och Rolf Johansson betonar just detta i de-
ras gemensamma bok “Stadstyp och kvalitet”. 

“De stadstyper som genomgående visat sig 
mer attraktiva än andra kännetecknas främst 
av två egenskaper (1) småskalighet och (2) 
tydliga gränser mellan offentliga och privata 
ytor. Områden där dessa egenskaper saknas 

löper större risk att bli oattraktiva.” (Rådberg & 
Johansson, 1997)

Artikulerade rum och 
trygghet

Trygghetsmanualen, som belyses i rapporten 
“Samhällsplanering för jämställd trygghet”, 
visar på vikten av att framhäva individuella 
karaktärer på kvarter och bygga med god 
kvalité för att stödja trygghet och trivsel i 
invånarnas vardagliga liv (Dymén, 2010, sid 
21-2). Trygghetsmanualen gäller flera olika 
nivåer i planeringen och i genomförandet.  
Brist av tid och relevans för denna uppsats 
kommer endast de rumsliga målen för tryg-
ghetsmanualen diskuteras. I manualen betonas 
tydlig utformning och platshierarki, dvs pri-
vata, gemensamma och offentliga platser, av 
funktioner samt tillräcklig blandning av funk-
tioner; gemensamma och offentliga platser ska 
erbjuda möjlighet till sociala kontakter. Vidare 
diskuteras vikten av att skapa rumslig iden-
titet med bekant och begriplig miljö genom 
att bevara särdrag och historisk kontinuitet 
(Dymén, 2010, sid 21-2). Trygghet är en viktig 
förutsättning för väl fungerande och uppskat-

tade bostadsområden (Boverket A, 2008, sid 
15). Gränser mellan privat och offentlig mark 
anger ansvarstagande för händelser mellan 
människor vilket kan bidra till att skapa social 
tillhörighet eller bidra till att skapa anonymitet 
vilket i sin tur antingen förhindrar eller upp-
muntrar kriminalitet. (Steffner, 2009, sid 139)

Artikulera rum
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Om Bagarmossen och 
Byälvsvägen
I Storstockholm byggdes sammanlagt 180000 
nya lägenheter mellan 1965 och 1975 och 
flerbostadshusen runt Byälvsvägen var några 
av dessa. 
De flesta gatunamn i Bagarmossen kommer 
från svenska vattendrag och då även Byälvs-
vägen som refererar till Byälven, en älv som 
börjar i Norge och rinner ut i Vänern. Stad-
splanemönstret präglades även på Byälvsvägen 
av produktionsvillkor, funktionsuppdelning 
och trafikseparering. Stockholmshem står, då 
som nu, som ägare av flerbostadshusen, som 
för tiden uppvisar vanliga hustyper dock inte 
i dess allra största skala(Schönning, 1997, sid 
31-34). 

Trygghet på Byälvsvä-
gen

Detta avsnitt är relevant eftersom Byälvsä-
gen upplevs som hotfullt och trygghet är 
en central fråga bland de boende (Hyregäst-
föreningsmöte den 14/4-11). I Uppsatsen har 
det tidigare beskrivit att artikuleringen av rum 
kan ge en tryggare miljö och det är därför vik-
tigt att ta med den aspekten i ett område som 
upplevs som farligt.  Foljande stycke diskuterar 
synen på Byälvsvägen. 

”Även kvarteren kring Byälvsvägen beskrivs 
numera som en integrerad del av Bagarmoss-
en. Speciellt de delar som har Nackareservatets 
naturmark alldeles in på knutarna har blivit 
mer populärt, men även miljön och stämnin-
gen i loftgångshusen har förbättrats.” (Schön-
ning, 1997, sid 46). Så beskriver Stockholms 
hem Byälvsvägen i sin text om Bagarmossen 
år 1997. Det visar på en differentiering mellan 
Byälvsvägen och Bagarmossen men som ska 
vara på väg att förbättras. Rapporten ”Trygghet 
och socialt liv i Bagarmossen” visar en tydlig 
motsats till denna förväntade utveckling.  

Byälvsvägen upplevs av närliggande grannar 
inte bara som en hotfull och otrygg plats utan 
anklagas också vara problemet till otrygghet 
i hela Bagarmossen (Malm, 2009, sid 71-73). 
Dessutom tycks området inte förvaltas or-
dentligt och uttryck som sanitär oangelägen-
het är vanligt förekommande (Malm, 2009, sid 
68).

Rumsliganalys
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Bild 4.
Vind och 
solförhållanden (Södra)

Bild 5.
Solförhållanden 
  (Norra)

Rumsliganalys

Byälvsvägens 
bebyggelse

Bagarmossen består av blandad bebyggelse 
med villor, radhus, hyreshus och bostadshus 
som byggts över en längre period. Detta, samt 
närheten till city, har skapat en stadsdel med 
folk av alla slag och åldrar(Schönning, 1997, 
sid 31-34). Ernst Grönwall var arkitekt för 
Byälvsvägen. Ansvarig för områdets mark-
planering liksom omdaning av parkområdena 
och gårdarna som gjordes i början av 90-talet 
är landskapsarkitekten Jan Sarg (Schönning, 
1997, sid 36). Detta område har i jämförelse 
med andra miljonprogramsområden, t ex Ten-
sta, ett lågt våningsantal. Men även för detta 
område är det dock typiskt att naturmarken 
inte sparades och att husen parallellställda, 
med landskapet som skala snarare än med den 
mänskliga. 

Detta ledde till att gårdarna blev rektangulära 
och relativt stora. Dessa miljöer skapar ofta 
restytor som saknar funktion. Lekytor finns 
ofta på gårdarna men brist på platser i lä. 
Bjälklag och kompakterad mark under byg-
gtiden har begränsat träds möjligheter att 
utvecklas naturligt och det händer därför att 
dessa gårdar helt saknar större träd. 
Parkeringsplatser och parkeringshus 
under gårdarna i p-hus. Gårdarna saknar 
en tydlig avgränsning mot omgivningen och 
är parklika(Boverket A, 2008, sid 18).

Byälvsvägens hus består av två typer av lamell-
hus med ett våningsantal på 3-4 respektive 5. 
De med högre husen är loftgångshus. Området 
delas ,i uppsatsen, in i två områden med hän-
syn för läsaren, se karta 3.

“Den Södra” av Byälvsvägen inrymmer högre 
lamellhus i form av loftgångshus. Trapphuset 
sticker ut från hus volymen eller ligger på 
kortsidorna i anslutning till Byälvsvägen och 
parkering. Nedersta våningen har kontakt med 
marken tillskillnad mot mer traditionella hus 
av detta slag, som ofta ligger ½ trappa upp. 
Ofta saknar också lamellhusområden privata 
zoner närmast husen men alltså inte på Byälv

vägen, se bild 2. Den sida av husen som vetter 
mot parken i söder har en fasadutsmyckning 
i al secco-teknik av konstnären Mats Rehman 
och stuckatören Domenico Inganni (Schön-
ning, 1997, sid 34).
“Det Norra” som ligger norr om Byälvsvägen 
innehåller lamellhus med tre till fyra våningar. 
Norr om detta område återfinns Nackareser-
vatets fina naturmark. Kvarteren på denna 
sida av Byälvsvägen är lätt terrasserade mot 
söder för att få in mesta möjliga solljus på 
gårdarna. Dessa är bilfria och innehåller utear-
rangemang i form av planteringar, lekplatser, 
pergoler och sittgrupper. Entréerna vetter mot 
gårdarna (Schönning, 1997, sid 31-34).



16

T- Bagarmossen

Södermalm
Nacka

T centralen

Hökarrängen
Kråkvik

Hägersten

Solna
Vällingby

Drottningholm

Ekerö

Lidingö

Rumsliganalys

Karta 1. 
Området visar 
Bagarmossens rela-
tion till Stockholm. 
De tjocka linjerna 
representerar tun-
nelbanelinjerna.
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Byälvsvägen

Skala 1:5000

Bagarmossen 
centrum

T- Bagarmossen

Planområde

Rumsliganalys

Karta 2. 
Området visar planområ-
detsrelation till Bagarmos-
sens centrum.
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Norra

Södra

Bagarmossen 
centrum

T- Bagarmossen

Karta 3.
Området delas för läsbarheten skull in i 
två mindre områden. Den “norra” delen 
finns norr om Byälvsvägen och den “södra” 
söder om Byälvsvägen. I respektive delar 
finns det tydligt tre liknande, upprepande,  
    moduler.

Skala 1:5000

Rumsliganalys

Uppdelning av området
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Bild 2.
Visar “den Södra” delen av området med dess 
loftgångshus. Den privata uteplatsen är inte 
vanligt förekommande i miljonprogramsom-
råden men fungerar väl på Byälvsvägen.

Bild 1.
Visar Bagarmossen Centrum med tunnel-
banestationen i bakgrunden. I ryggen har vi 
Byälvsvägen, runt 300 meter bort.

Bild 3.
Visar en typsik gård i  “den Norra” delen av 
området. 
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Gemensamma ytor

Offentliga ytor

Privata ytor

Rumsliganalys

Byälvsvägens nuvarande rumsliga ordning

Artikulerande ingångar

Bild 6 .
Bilden visar en gård på “den 
Södra” sidan. 

     

“Det Norra” området fungerar betydligt bättre 
än “det Södra”. Dels beror detta på höjdskill-
naderna som ger dessa gårdar, med dess an-
nars så monotoma förutsättningar, liv och dels 
beror det på de tydliga ingångar mot de offent-
liga platserna som finns. Ingångarna får också 
hjälp att artikulera sig genom höjdskillnader-
nas tillvaratagande. 

Boendena själva anmärker att “det Norra” 
området inte ses som ett problem. Utan runt 
loftgångshusen och på dess gårdar/trappup-
pgång som det hänger folk som inte bor 
där. De boende upplever detta som mycket  
otryggt(Hyresgästföreningsmöte 12/4-11).

Karta 4. 
Visar en tematisk karta om den rumsliga 
ordningen i området
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Gemensamma ytor

Offentliga ytor

Privata ytor

Rumsliganalys

Byälvsvägens önskade rumsliga ordning

Karta 5.
Den här kartan visar tematiskt vad förändring 
av den fysiska strukturen skulle kunna åsta-
komma. Genom tydligare artikulerade ingån-
gar förstår gåenden och boenden var offent-
liga rum slutar och börjar. 

Artikulerande ingångar

Bild 7.
Bilden visar en gård på “den 
Norra” sidan.
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Nacka naturreservat

Bollplan

Gångstråk av stor betydelse

Grönområde av stor betydelse

Rumsliganalys

Grönstruktur

Bild 8. 
Visar utgången mot Nacka naturreservat. 
De betydelsefulla gångstråken, som är ut-
märkta av Stockholm stad som viktiga för 
grönstrukturen(Stockholms stad, sociotopkar-
ta, 2003) slutar vid ingången till reservatet.

Bild 9.
Visar naturparkens förutsättningar på en 
mindre fin, lite grådaskig, dag. Parken ger 
invånarna möjligheter till att ströva runt och 
förser områdets mindre med en stor offentlig 
lekyta. På platsen finns både lekplats och 
möjlighet för picknick. 

Karta 6. 
Visar grönstrukturen i området.

(Omtalad park under 
intervjuerna)
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Parkering under mark

Parkering över mark

Ingång till parkering under mark

Bild 11. 
Visar en väg som är avsedd för de bilar som 
ska parkera. Den är för bred för sitt syfte och 
skulle kunna ge mer plats för offentliga lek-
platser. 

Parkeringstruktur

Bild 10. 
Visar in-
gången till 
garaget, som 
ligger under 
gårdarna. 

Karta 7. 
Visar var garage och parkeringsplatser är 
placerade

Rumsliganalys
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Karta 8.
En karta över de nuvarande planerade kom-
munikationerna. 

Bilväg

Gång och Cykel

Rumsliganalys

Gångtunnlar som går under 
Byälvsvägen.

Bild 12.
Visar en av de gåtunnlar som går under 
Byälvsvägen.

Under hyresgästföreningsmötet den 12 april 
2011 diskuterades infrastruktur problemen. Få 
tycktes använda gångstråken utan gick över  
Byälvsvägen och använde loftgångshusens går-
dar som passager(Hyresgästförening 12/4-11). 
Detta förklaras närmare på sidan 26, karta 9.

Kommunikationer
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Symbol för Byälvsvägen, som är 
bred som en motorväg. Bredden 
mellan husen är drygt 40 meter 
och vägen drygt 9 meter.

Symbol för den skarpa gräns som gående möts 
när de kommer från tunnelbanan. En mju-
kare övergång mellan den offentliga parken 
och den gemensamma gården är att föredra. 
Bild 15 ovan och 16 nedan visar denna skarpa 
gräns. 

Barriärer

Rumsliganalys

Karta 9.
Visar på de barriärer och gränser som finns i 
området. 



26Rumsliganalys

Rumsliga förhållanden

Bild 17, till vänster är tagen från Byälvsvägen 
och bilden till vänster, bild 18, är tagen på 
Ljusnevägen.

Buss 161 mot Bagarmossen går från Byälvsvä-
gen och kör igenom Ljusnevägen.
Liknande trafikslag använder dessa två vägar 
men de har helt olika karaktärer. Bägge två har 
30 km/h som fartrestriktion. Dock efter egen, 
ej vetenskaplig, undersökning så körs det bety-
dligt fortare på Byälvsvägen. Undersökningen 
får medhåll från boenden som menar att “folk 
kör som galningar”(Hyresgästförening 12/4 
2011). Intrycket av Byälvsvägen som en mo-
torväg bestämmer antagligen vilken hastighet 
som bilister använder. Här finns den rumsliga 
tydlighet som saknas på Byälvsvägen med en 
ordentlig privat karaktär ut mot gatan vilket 
definierar gatan som offentlig. 

Skalan är mindre, gatubredden är kring sex 
meter för bilar medan den på Byälvsvägen är 9 
meter.

Byälvsvägen ParkeringGård och 
underjordiskt garage

Bild 19.
Ett utsnitt genom Byälvsvägen för att tydligare betona det stora rummet Byälvsvägen får genom avståndet mellan “den Norra” och “den Södra” 
delen.

ParkGångstråkGård Underjordisk parkering
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Snabbaste gången till Bagarmos-
sen Centrum (t- bana) med fots

Tänkta gång och cykelvägar

De planerade gångtunnlarna underutnyt-
tjas vilket idag är ett välkänt problem varför. 
Generellt känner människor otrygghet 

i små trånga rum med få flyktvägar, likt 
tunnlar(Jämställdhetskonferens, Karlskrona 
2010). Om det dessutom går fortare att gena 
mellan loftgånghusen så gör folk det. 

En brist på mer artikulerat privat rum 
förstärker problemet. De boende känner inte 
tillräckligt starkt att gårdarna är privata och 
inte menat som genomfartsområde. Bristen av 
tydlig privat kontra offentlig karaktär leder då 
ytterligare till att många använder gårdarna 
som genomfart.

Fysiska hinder eller signaler, som t ex en ar-
tikulerad ingång kan ge information till den 
gående att detta är en privat gård och att det 
antagligen finns bättre gångvägar till Bagar-
mossen centrum. 

Rumsliganalys

Problem med de planerade gångvägarna

Karta 9.
En karta över de planerade kommunikation-
erna och den gångväg som “den Norra” delens 
boende snabbast tar sig till centrum eller ut 
ur området. Som tidigare nämnt är detta ett 
problem för de boende i “den Södra” delen att 
gårdarna används som genomfartsområde. 
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?

Karta 10. 
Visar en konceptskiss som behandlar 
svårigheten för boenden med två gårdar på 
vardera sida om sig att veta vilken gård som 
boenden primärt tillhör. Att veta vilken gård 
man tillhör kan öka gemensamheten och kän-
slan av trygghet. 

Gård

De hus som berörs av problemet; 
att inte veta vilken gård de tillhör.

Främst gäller problemet för 
loftgångshusen eftersom de har 
problem med att artikulera deras 
privathet vilket leder till folk ut-
nyttjar gårdarna som gångstråk. 

Slutsats
Den rumsliga analysen visar på två helt olika 
områden. “Det Norra” fungerar relativt väl 
med tydligare gränser mot det gemensamma 
och offentliga. Det är främst de boende i om-
rådet som befinner sig på gårdarna och de bo-
ende upplever en större grad av trygghet än 
i “den Södra” delen, som den rumsliga analy-
sen påvisar en stor förvirring kring de rumsli-
ga sociala zonerna i denna del av Byälsvägen. 
De främsta anledningarna till detta är (1) att 
gårdarna upplevs som genomfart för gående, 

(2) gränser mellan det privata och offentliga är 
inte tillräckligt artikulerade, (3) höjdskillnad-
erna skapar barriärer samt (4) de barriärer som 
omger “den Södra” delen av området. Detta 
förtydligas under rubriken “utgångspunkter” i 
kommande kapitel.

Dessa anledningar ligger till grund för att en-
dast lägga fokus på “den Södra” delens utman-
ingar vid skissarbetet och som underlag för 
intervjuer.   
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Skisser

Skisser
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Skisserna ska presenteras för olika aktörer, 
med olika bakgrunder, och det är därför viktigt 
att de är lättförstådda. De kommer medvetet 
utformas som skisser och inte färdiga förslag. 
Detta ska förhoppningsvis generera en enklare 
och friare diskussion. Skisserna ska jämföras 
inbördes och därför eftersträvas en liknande 
skissteknik för alla skisser. Risken minimeras 
då att den ena görs mer attraktiv än den andra. 
(Wikforss, 1977, sid 114)

Grundprinciper för att enkelt tolka skisser:
Dessa principer är hämtade från Örjan Wik-
forss bok ”Åskådlig planredovisning”.
�� "���	����������������
����������	�
������
 att olika tecken förklaras.
�� #������
���������	�������	��������
 för att läsaren lätt ska kunna hitta rätt  
 tecken och upptäcka vilka förändringar  
 skissen medger. Samtidigt som skisserna  
 ska ge ett meningsfullt innehåll.
�� $����
������
	������
����������
���������
 att läsaren enkelt utan hinder ska kunna  
 utläsa vad förslaget innebär. 
�� %�����	���������'����������
�����	���
	��
 tolkas för något de inte är. Det är därför  
 viktigt att inte välja ett symbolspråk  
 som är för mångtydigt. 
�� #�	�
�����
�������
	��������
��
��

��

 läsaren kan utläsa. Detta hjälper läsaren  
 att orientera sig i området. Detta kan  
 göras genom att vara tydlig med   
 vissa volymer som för planeraren endast  
 är en volym medan den för läsaren bety 
 der, t ex, det lokala posthuset eller åt  
 vilket håll närmaste tunnelbanestation  
 ligger.
�� *	
�������
��
��

���������+��	�	�	�������
 finns med så att läsaren kan få en up 
 pfattning om storleken på det avbildade  
 området. 
(Wikforss, 1977, sid 113)

Skisser 
 Skiss 1. Nollalternativet
 Skiss 2. Liten förändring
 Skiss 3. Medium 
 Skiss 4. Large

Skisser

Skissprocess
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Snabbaste gåvägarna till Bagar-
mossen Centrum (t- bana)

Gång- och Cykelväg

Fysisk åtgärd som singalerar 
om privat mark eller förhindrar 
gående från att beträda gården.

En privatare gård skapas, som ska 
resultera i färre geningar och en 
säkrare miljö.

Karta 13.
Visar de prob-
lem områden 
där fysiska 
åtgärder bör 
planeras för 
att förhindra 
genomgång 
på de ge-
mensamma 
gårdarna.  

En av de tre gårdarna får en mer 
offentlig utformning 

En trappa med offentlig karaktär 
inbjuder till den mer offentliga 
gården 

En gård som fått tydligare kara-
ktär av offentligt genom ombyg-
gnad. De andra gårdarna har fått 
en tydligare privat karaktär. 

Bilden ovan, bild 13, visar en tydli-
gare ingång har skapats. Trappan 
förser alla tre gårdar medan de 
andra två gårdarna är slutna mot 
park och bollplan, se nedre bild 
(bild 14).

Nya övergångställen eftersom det 
utgör en tydlig signal en väg ut ur 
området.

Skisser

Utgångspunkter
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Konceptskisser

Åtgärder

Större gångtrafik

Mindre gångtrafik

Karta 11.
Denna koncept skiss ger en 
bild kring vad förnyelsen ska 
åstakomma. En viktig del i 
att artikulera områdets olika 
rumsegenskaper handlar om 
kommunikationen mellan 
Byälvägen och Bagarmossen. 
Gångtrafiken ska lättare förstå 
informationen kring vad som är 
privat, gemensamt och offentligt. 
Problemet med att inte veta om 
vilken gård som tillhör vilket 
hus löses genom att göra en gård 
offentlig vilket ger de andra 
gårdarna en mer privat känsla. 

Karta 12.
Skissen visar området upp och ner, där norra 
delen bytt plats med den södra. Bagarmossen 
centrum och tunnelbanestation är fortfar-
ande placerat i söder. “Den Norra” delen, som 
i denna bild är den södra, löser problemen 
med genomfartstrafik på gårdarna. Detta 
visar vilken påverkan som den ursprungliga 
planeringen har. Samma grundförutsättningar, 
med samma element, men med annan design 
kan förändra området avsevärt. 
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Plan för skiss 1; Noll alternativet
Skala 1:800 5 10 (m)20

Sektionsdragning

Befintlig bebyggelse
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Byälvsvägen ParkeringGård och 
underjordiskt garage

ParkGångstråkGård Underjordisk parkering

Skala 1:800 5 10 (m)

Sektion för skiss 1.
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Perspektiv från Byälvsvägen för skiss 1.

Skisser
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Plan för skiss 2; Liten förändring
Skala 1:2000 5 10 (m)20

Sektionsdragning

Befintlig bebyggelse

Nytt cykelställ

Nyplanterat
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Byälvsvägen ParkeringGård och 
underjordiskt garage

ParkGångstråkGård Underjordisk parkering

Skala 1:800 5 10 (m)

Sektion för skiss 2.
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Perspektiv från Byälvsvägen för skiss 2.

Skisser
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Plan för skiss 3; Medium
Skala 1:2000 5 10 (m)20

Sektionsdragning

Befintlig bebyggelse

Tilläggsbyggnad
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Byälvsvägen Underjordisk parkeringGård och 
underjordiskt garage

ParkGångstråkGård

Skala 1:800 5 10 (m)

Sektion för skiss 3.
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Perspektiv från Byälvsvägen för skiss 3.

Skisser
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Plan för skiss 4; Large
Skala 1:2000 5 10 (m)20

Sektionsdragning

Befintlig bebyggelse

Ny byggnad
flerbostadshus 3 v

Ny byggnad
radhus 2 v
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Byälvsvägen Underjordisk parkeringGård och 
underjordiskt garage

GångstråkGård

Skala 1:800 5 10 (m)

Sektion för skiss 4.
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Perspektiv från Byälvsvägen för skiss 4.

Skisser
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Intervjuer

Intervjuer
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Stockholmshem
Datum; 27-04-2011

Intervjupersoner; Anna Lackman, förvaltare 
med ansvar över bl.a. Byälvsvägen och Kjell 
Andersson, parkförvaltare.

Diskussionen om upplevd trygghet och tydliga 
avgränsande rum stämmer av erfarenhet inte 
alltid, menar Anna. Öppnare gårdar med ge-
nomströmning, folk i rörelse, kan däremot öka 
den upplevda tryggheten på en gård. Det har 
funnits en tydlig vision inom Stockholmshem 
att inte skapa för allt slutna rum. 

Under intervjun framhölls en stor optimism 
för Bagarmossen även om Byälvsvägen under-
ströks ha ett för dåligt rykte. Detta bekräftas 
av andra källor i denna uppsats. Det påpekades 
även att Bagarmossen var ett ungt område 
med unga ideal och att detta kommer att 
påverka områdets framtid markant, till det bät-
tre.

Det tycktes vara ett riktigt grepp att styra folk 
genom en mer publik trappa och fysiska bar-

riärer som skapats i en av modulerna(bild 13). 
Trappan skulle fungera som en mötesplats. 
Det var dock inte klart varför de två resterande 
trapporna (bild 14) tagits bort, men berodde 
antagligen på ekonomiska faktorer. Trappor 
under vinterhalvåret är dyra att underhålla 
samtidigt som trapporna var gamla och var 
tvungna att rivas eller repareras. Detta argu-
ment har, givetvis, en tydlig koppling till för-
valtarens budgetansvar. 

Det har tagit nästan 40 år att få ner farten på 
Byälvsvägen till 30 km/h och både Anna och 
Kjell menar att vägens bredd är ett problem. 
Att det har tagit en sådan tid har berott på 
tidskrav från SL, som menar att vägen har en 
stor betydelse för de boende och allmänheten 
vilket rättfärdigar den höga hastigheten. 2005 
togs beslutet om att sänka hastigheten. 

Skiss 2 diskuterades flitigt då det i princip 
var något som man i nuläget var igång med, 
bygglovshandlingarna var inskickade till 
Stockholms stad. Det inskickade förslaget var 
planerat på karta på samma sätt men detaljer-
ingsgraden betydligt högre. Förslaget planerar 
för cykelställ med gröna tak som är placerad 
så som på skiss två, dock fanns inga planer att 
öka vegetationen. 

Skiss 4 tycktes också vara intressant eftersom 
den påminde mycket av vad som tidigare, un-
der 80- och 90-talet, arbetats fram som förslag 
om förnyelse i området. Det fanns dock ett 
par skillnader, som att radhusen i söder plane-
rades som studentlägenheter i 2-3 våningar. 
De utnyttjade en del av garaget istället för den 
suterrängvåning som planerats i skiss 4. På det 
sättet behövde Stockholmshem inte ta anspråk 
på parken i söder. 

Det framgick tydligt under intervjun att social 
kontroll tycktes kunna skapas med hjälp av 
bättre artikulerade rum. Dessutom framhölls 
lokaler i bottenvåning som ett stort plus för 
den sociala kontrollen. Det fanns ett tryck för 
sådana lokaler men svårt att driva igenom. 
Bagarmossen har, som många andra förorter, 
en koncentrerad centrumkärna med butiker 
och service. I den nya livsstilen, som bl.a. ny 
teknologi möjliggör, finns det ett behov att bo 
och jobba i samma lokal. Begreppet ”bolokal” 
beskrevs positivt. 

Intervjuer
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Till skillnad mot tidigare källor så upplevs 
gångstråken fungera väl och att gårdarna inte 
fungerar som en genomfart för gång. Däre-
mot framhölls noggrant att det inte har gjorts 
några undersökningar. 
Vid frågan om vilken skiss de föredrog var 
skiss 4 självklar. Den hade de kvalitéer som 
Stockhomshem efterfrågar och ett liknande 
förslag har varit nära att realiseras tidigare. 

Intressant är, som reflekterades under interv-
jun var att skisserna liknade andra skisser och 
förslag som hade dykt upp under årens lopp. 
Men de hade olika utgångspunkter. I denna 
uppsats handlade förnyelsen om att ytterligare 
artikulera rum som offentliga, gemensamma 
och privata. Medan de i andra sammanhang 
haft andra utgångspunkter. Det kan vara en 
tillfällighet men kanske kan det tyda på att 
området har en speciell karaktär och är så ty-
dlig att många drar samma slutsatser om vilka 
åtgärder som bör göras.

De bägge intervjuade fann skisserna lätt-
förståeliga och väl illustrerade. 

Boende
Datum; 28-04-2011 

Johan Tirén, boende på Byälvsvägen.

Johan anser att det kan finnas anledning att 
angöra en större trappa som gjort i en av mod-
ulerna. Liknande argument som nämndes av 
representanter från Stockholms hem användes 
även här. Däremot, anser Tirén, att det finns en 
risk att den förmedlar känslan av något halvg-
jort eftersom den endast finns på en av de tre 
modulerna. Under intervjun bekräftas att det 
finns en del problem med att de boende, i “den 
Norra” delen, använder gårdarna som ge-
nomgång för att ta sig snabbare till centrum.

Skiss 2 inledde samtalet kring den upplevda 
barriären som finns vid parken när boende 
kommer gåendes från centrum/tunnelbanan. 
Barriären känns inte som välkomnande och 
beskrivs som en bastant mur. Parken anses 
ha bra förutsättningar och vara viktig men 
förbisedd. Här tycktes fysisk planering ha en 
viktig roll att binda samman Bagarmossen 

bättre. Parken ansåg Johan skulle kunna vara 
en sådan lösning eftersom den ligger mellan 
50-tals hus i söder om parken och 70-tals husen 
i norr. Antingen om det handlar om att skapa 
ett finare bostadsområde eller definiera olika 
rum så kan det vara en fördel att inte koncen-
trera sig på husen och dess direkta närhet utan 
att lyfta blicken för att se relationerna mellan 
områden. Att lägga resurserna på omkring 
liggande mark kan skapa gemenskap menar 
Tyrén.
 
Gårdarnas skötsel betonades som ett alter-
nativ till fysiska ingrepp. Brukaravtal kan ge 
gårdarna en bättre skötsel samtidigt som det 
skapar en mer privat karaktär. Detta skulle 
kunna skapa de efterfrågade signalerna om ett 
mer privat eller gemensamt rum. Diskussioner 
kring de sociala rummen fördes och då beto-
nades att gemensamma platser inte fick vara 
för påtvingade. Det konstaterades att det finns 
personer som man inte vill vara social med. 

Vid diskussionen kring skiss 4 diskuterades 
frågan om vilka som skulle tänkas bo i det nya 
området? Dyra lägenheter? Klassperspektivet 
ansågs vara ett grundperspektiv som borde 
finnas med i alla förnyelseplaner. 

Intervjuer



48

Skiss 4 betraktades som att problemen löser 
sig inte för att man sluter rummen. Utan skiss 
3 har en större kärlek och förståelse för den 
grundläggande planen och skapar en bättre 
dialog med det gamla enligt Tyrén. Trygghet-
sproblemet och dess dåliga rykte konkretise-
rades genom Johans berättelse om de bytes-
lappar, för lägenhetsbyten, som klistras upp i 
Bagarmossen. På hälften av dem står det att 
man inte vill byta till ett boende på Byälvsvä-
gen. Området beskrivs även som blandat men 
inte ekonomiskt utan på andra sätt, som kultur 
och härkomst. 

Avslutningsvis ville inte Johan välja plan rakt 
av utan betonade att någonting måste göras åt 
parken och att koppla samman Byälvsvägen 
med resten av Bagarmossen. Parken skulle 
också kunna kopplas samman bättre med 
gårdarna. Öppna upp den barriär som finns 
med hjälp av fysiska ingrepp. 
Intervjupersonen hade inga problem med att 
orientera sig i skisserna, förutom den påhittade 
”nord” och ”syd” delningen. Johan diskuterade 
istället dessa områden i nordöst och sydväst. 
Detta är en bättre och specificerar områdena 
på ett mer fördelaktigt sätt. Johan syftade på 
att det fanns en viss social uppdelning mellan 
de två delarna av Byälvsvägen. Av intresse för 

vidare forskning.

Stockholms stad
Datum: 29-04-2011

Niklas Zetterberg, områdesansvarig för Bagar-
mossen på Stockholms stadsbyggnadskontor.

Diskussionen inleddes med en analys kring up-
plägget med de exploateringsmässigt gradvis 
ökande skisserna. Detta tycktes vara en riktig 
och väl fungerande form. 

Från stadsbyggnadskontorets sida är Byälvs-
vägen en konsekvent 70-tals bebyggelse med 
goda kvalitéer. Området i sin helhet anses vara 
fint och rätt så oproblematiskt i jämförelse 
med många andra områden. På kontoret har 
de som utgångspunkt att respektera den rå-
dande bebyggelsen och gaturummen. Det 
gamla ska träda fram även i nya områden. 

Skiss 2 togs cykelparkeringen upp som en 
smart och billig åtgärd för en önskad förän-
dring för att skapa en mer privat gård. Niklas 
ansåg att skiss 3 och 4 skilde sig ifrån varandra 

dramatiskt. I skiss 4 blir tilläggen tydligare och 
bevarar den ursprungliga 70-tals bebyggelsen 
bättre genom dess tydlighet; att det är ett 
separat tillägg. Skiss tre förändrar och påverkar 
mer den ursprungliga planen och byggnad-
erna eftersom det blir svårare att identifiera 
tillägget. Tilläggets gestaltning blir viktigt och 
därför svårare, vilket ansågs vara ett minus. 
Skiss 4 däremot kunde ha en friare gestaltning 
och den skulle ändå lättare kunna samspela 
med de äldre loftgångshusen. Den äldre bebyg-
gelsen får träda fram på ett tydligare sätt och 
en känsla för det gamla skapas. Detta ansågs 
som mycket positivt. Skiss tre hade inte en lika 
god dialog med ”den norra” delen. Anlednin-
garna var husens höjd och att endast gaveln 
låg mot gatan i jämförelse med ”den norra” 
delen, som ligger med långsidan mot gatan. 
I skiss 4 föreslogs det att gaturummet t.o.m. 
skulle kunna ytterligare samspela med ”den 
norra” delen genom ytterligare huskroppar 
längs gatan, t ex kunde det vara aktuellt över 
några av gångtunnlarna. Gatan anser Niklas 
vara överbred och området svår orienterat. 
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Parkens betydelse resonerades kring och det 
var fördelaktigt att öppna upp den mur, som 
loftgångshusens garage utgör. Skiss 4:as rad-
hus diskuterades; att det var smart att fylla i 
mellan loftgångshusen och förändra den mur 
som de boende möter vid gång från centrum, 
men med förslag att de också kunde utgöra 
studentlägenheter. Niklas menar att skiss 4 ger 
mycket bra kvalitéer som skapar en mer intim 
identitet. Skiss 4 menar Niklas är ett sätt att 
skapa tydligare gårdsbildningar genom att äta 
kakan och ändå ha den kvar. 
Strukturen med att göra en gård till en mer 
offentlig väg mellan husen menade Niklas 
Zetterberg vara ett riktig grepp.   

Avslutningsvis så valde Niklas Zetterberg skiss 
4. I övrigt så var skisserna tydliga och enkla att 
förstå. 

Arkitektur företaget 
SPRIDD
Datum: 02-05-2011

Ola Broms Wessel, arkitekt. 

Samtalet inleddes med en dialog kring ”den 
norra” delens uteplatser och hur de påverkar 
de mer gemensamma gårdarna. Kärnfrågan 
bör, enligt Ola, vara att få folk att vistas ute ge-
nom att, t ex öppna upp husen mot gårdarna. 
Dagens situation utnyttjar inte potentialen som 
finns i området med dess närhet till grönska. 
Skissernas analysdel, menar Ola, borde även 
tagit upp landskapet. Hur relationen mellan 
landskap och hus ter sig och om lämpliga 
åtgärder. Detta skulle ge alternativ till de 
nuvarande fyra skisserna eftersom de utgår 
ifrån rumsliga förhållanden mellan husen. Det 
skulle även innebära ett alternativ med ekolo-
gisk utgångspunkt. Rekommenderas för vidare 
forskning(författarens kommentar). 

Skiss 2, menar Ola, att cykelställ kan vara prob-
lematiskt och undrar om det finns ett behov. 
Det skulle kunna bytas ut mot andra saker, t 
ex en kolonistuga, men det betyder också att 
gästparkeringen försvinner. Detta kan vara 
ett problem. Byälvsvägen i sig ser Ola Broms 
Wessel som ödslig men att bygga tätare mel-
lan husen betyder inte direkt att hastigheten 
sänks eller att känslan av en mer rumslig 
karaktär artikuleras. Ola syftar mer på att det 
är hur marken används som kan göra den 
stora skillnaden. Den skulle t ex användas för 

de boende genom en satsning på utemiljön, ett 
grönstråk? En park? Att skapa en exklusivare 
del, en rosenträdgård? 

Gränser ansågs kunna skapas av andra element 
än förtätning. Däremot krasst ekonomiskt kan 
det vara nödvändigt för ett område att förtäta 
för att området ska få ett lyft. Skiss 3 menar 
Ola skulle vara det bästa alternativet för lyfta 
området. Valet föll på skiss 3 på grund av att 
skissen är en satsning på det nuvarande vilket, 
enligt Ola, kommer vara statushöjande för de 
boende i området. Istället för att dölja de äldre 
70-tals husen så lyfts det fram tydligare. 

Dikussionen leder vidare om hyresrätten och 
hur den kan utvecklas och bidra till tydligare 
sociala zoner. Om det på kontraktet var tydligt 
att med lägenheten följde en viss gård som 
delades med de andra boenden, kan detta leda 
till en tydligare gemenskap och kunskap om 
vad som är deras att använda. 
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Skiss 4 som anspelar på en mer kvartersfor-
mad plan än de tidigare skisserna anses inte 
vara hållbar. Det postmodernistiska förhålln-
ingssättet att förtäta helt nytt, påpekas av Ola, 
är inte alltid en lösning. En grundtanke i stads-
byggnad borde istället vara att bygga vidare på 
ursprungsplanerna. Ola lyfter frågan vad som 
har ett bevarande värde, är det ett hus? Eller är 
det ett kvarter? Broms Wessel menar att det är 
viktigt att ta steget från den mindre skalan till 
den större för att skapa ett riktigt bevarande. 

Ola Broms Wessel väljer skiss 3 eftersom den 
tar efter och bevarar ursprungstanken i områ-
det. Men endast om det är tvunget med förtät-
ning. Annars är en satsning på utemiljön att 
föredra. Le Corbusiers grundtankar om hus i 
park går att förbättra tror Ola. Skiss 3:s typ av 
planering anses ha en bättre framtid än den 
mer klassicistiska skiss 4. Den täta kvartersfor-
men skapar inte bra lägenhetsförutsättningar. 

Analys av samtalen
Känslan av social zonering kan uppstå av flera 
anledningar. Stadsplanering är en viktig fak-
tor för att skapa de rätta förutsättningarna för 
människor att skapa sina egna miljöer och 
visa vad som tillhör alla och vad som tillhör 
endast några. Brukarna har också ett ansvar 
i detta. Uppsatsen har dock ett planerar-
perspektiv och testar, med hjälp av aktörer på 
bostadsmarknaden, olika planer mot varandra 
med målet att förstå vad som skapar en tydlig 
social zonering i ett område. Ändå framgår det 
tydligt i samtalen att brukarna kan påverka 
mycket. Både boende och arkitekten dis-
kuterade den lilla skalans betydelse. Johan ville 
förbättra den sociala karaktären genom bru-
karavtal. Genom en förbättring av gårdarnas 
kvalité skulle känskan av ett mer privat rum 
skapas. Ola var inne på liknande argument; att 
kärnfrågan var hur får vi de boende att vistas 
mer på sina gårdar. Ett brukaravtal hade anta-
gligen varit ett svar på den frågan. Att vistas 
på en gemensam gård och göra den vacker 
vara ett gott alternativ istället för exploater-
ing om målet är att skapa ett mer privatrum. 
Att få kunskap av vilken utemiljö som ingår 
i hyran kan vara ett sätt att få folk att ta hand 

om, och vistas mer på, gårdarna. Ola fortsätter 
ytterligare och beskriver markanvändingen 
som avgörande för att artikulera rum. Ola får 
medhåll från Stockholmshem som inledde 
samtalet med att klargöra att tydliga avgrän-
sande rum inte alltid upplevs som tryggare 
än öppna. Dock menade man att artikulerade 
rum kunde öka den sociala kontrollen. Detta 
kan tolkas som att Stockholmshem inte tycker 
det är avgörande med slutna rum utan känslan 
av att veta vilket rum, privat, gemensam eller 
offentlig man befinner sig i. Stockholmshem 
valde dock skiss 4, som karaktäriseras mest av 
slutna rum. 

Infrastrukturen, hur folk rör sig, är betydelse-
fullt för ett område. I denna uppsats har det 
varit kärnan i samtliga skisser. De visar på ett 
infrastrukturproblem, att uppdelningen och 
skalan på Byälvsvägen har en betydande roll. 
Gårdarna som genomgång upplevs olika av 
Stockholmshem och boende. Stockholmshem 
tycker inte att det finns något problem men att 
det inte heller gjorts några undersökningar. 
Flera källor i uppsatsen bekräftar att det finns 
ett problem med att personer genar på gårdar-
na för att ta sig snabbare till centrum. Varför 
åsikterna går isär kan inte denna uppsats svara 
på. Samtliga aktörer samtyckte om grund-
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strukturen; att göra en gård mer offentlig för 
att tydligare leda boende, i den norra delen, till 
tunnelbanan, som bra.

Trygghet handlar inte bara om rumslig ord-
ning utan också vilka som upplevs leva där. 
Johan tog upp frågan om vilka som skulle bo 
i skiss 3 och 4:as tillägg. Studentlägenheter 
tyckte både Stockholmshem och stadsbyggnad-
skontoret. Klassperspektivet var också en bety-
dande fråga för Johan. Stockholmshems grun-
dinställning till nybyggnation av bostadsrätter 
på deras mark är positiv. Tyvärr fick jag inte 
tillfälle att ställa dessa frågor till Johan och få 
reda på mer vad det skulle kunna betyda för 
områdets sociala funktion.  

Rivningar som lösning liknar 60- talets byg-
gandes tanke och tradition. Att riva bort histo-
rien och börja om, ersätta en dystopisk design-
tradition med en annan är fel. Men att bevara 
är inte heller ett enkelt svar. Hur bevarar man 
och vad bevarar man? Ola på SPRIDD och 
Niklas på stadsbyggnadskontoret svar går isär. 
Ska tillägget vara tydligt och distinkt skilja på 
gammalt och nytt? På detta sätt syns årsrin-
garna i en stad på ett ärligt sätt. Dock suddas 
ofta ursprungstanken bort och området får en 
helt ny karaktär. Om ett tillägg byggs i synergi 

med det äldre så blir det svårare att förstå vad 
som är nytt och gammalt. Det gamla riskeras 
att avdunstas i det nya. Den, äldre, rumsliga 
karaktären kan dock tydligare framhävas i 
området. 

Områdets karaktär och rumsbildningar hänger 
ihop med dess omgivning. Att parken i söder 
har viktig roll har tydligt framgått av inter-
juverna. Den har förutsättningarna att knyta 
samman 50-tals husen med 70- tals husen på 
Byälvsvägen. Hade jag kunnat göra om arbetet 
så hade den fått ta en större plats i områdets 
förnyelse process. Det skulle vara intressant 
att ta reda på hur förnyelsen av parken skulle 
kunna påverka den rumsliga artikuleringen i 
området som stort. 

Sammanfattningsvis så upplevdes skiss 4 som 
en stark kandidat för stadsbyggnadskontoret 
och Stockholmshem. Däremot sågs just den 
skissen som en av de sämre alternativen av 
boende och arkitekten. Detta påvisar att stads-
byggnadskonst är en svår fråga och det finns 
många perspektiv och infallsvinklar att ta 
hänsyn till.  
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Denna uppsats ger inga svar på hur ett rum 
bäst artikuleras. Däremot öppnar  texten för en 
diskussion hur planerare kan angripa prob-
lemet. Jag tycker likväl att jag uppfyllt syftet 
med uppsatsen. Jag har tydligt visat och dis-
kuterat hur utemiljön i ett miljonprogramsom-
råde kan artikuleras med avsikt att skapa tydli-
gare skillnader mellan privata, gemensamma 
och offentliga rum. 

Artikulerade rum kan utryckas på många 
sätt. Det kan likna de skisser som presenter-
ats i uppsatsen men kan också skapas genom 
olika kvalitéer som platser förmedlar. Detta 
diskuterades närmare under intervjuerna. Det 
som för dessa utryck tillsammans är att de ger 
en känsla eller skapar en vetskap kring vilket 
av de olika sociala zonerna människor befinner 
sig i.  

Den upplevda tryggheten förbättras inte au-
tomatiskt av slutna rum. Litteraturstudierna i 
uppsatsen tyder emellertid på att människor 
känner sig tryggare i bättre artikulerade rum 
där det är tydligt i vilken socialzon boende och 
andra tillhör. Tydligare zonering kan leda till 
att obehöriga väljer att inte vistas på boende 
ytor. Detta kan leda till större socialkontroll, 
gemenskap, och trygghet. 

De rumsliga kvalitéerna på Byälvsvägen är 
många. Jag tror inte att en kandidatuppsats 
räcker för att hitta dom alla men några kvali-
téer är viktiga att ta upp och har beskrivits i 
den rumsliga analysen. De tre främsta kvali-
téerna som beskrivs är närheten till Stockholm 
central, att det ligger ett stenkast ifrån Nacka 
naturreservat och den konsekventa 70-tals 
bebyggelsen. 
 
Vilken skiss väljer då jag? Ingen av dom. Jag 
tycker inte att skisserna svarar tillräckligt 
bra mot de förväntningar och krav som finns 
i området från de olika aktörerna. Skillnad-
erna mellan skisserna var utgångspunkten 
för diskussion men såhär i efterhand kan jag 
konstatera att skisserna spelade i olika ligor 
eller på olika premisser. Är ekonomi och tid 
begränsad är antagligen skiss 2 den bästa kan-
didaten för förändring. Ska jag välja den skiss 
som tydligast artikulerar rum, vilket är kärnan 
i uppsatsen, faller valet på skiss 4. Det ska dock 
samtidigt poängteras att det finns långt många 
fler alternativ än de som uppsatsen använt sig 
av. T ex skulle markanvändingen vara in-
tressant att helt förändra och undersöka vilka 
rum som skulle dyka upp.   
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Bagarmossen är intressant! Att det finns ett 
stort intresse av Bagarmossen går tydligt att 
utläsa i denna uppsats. Vad gör Byälvsvägen 
medryckande är dess otroliga läge och be-
hovet att renovering i detta samt liknande 
miljonprogramsområden. Renoveringsbehovet 
ger en möjlighet till förändring i miljonpro-
gramsområden. Därför är det viktigt att bredda 
diskussionen.  Debatten borde inte bara utgå 
ifrån ett miljöperspektiv utan även handla om 
rumsbildningar och det sociala perspektivet. 
Det gäller även att våga ställa frågor som; är 
det alltid fördelaktigt att forma hela staden 
som en stad, med kvartersformer osv? Är det 
en trend eller en långsiktigt behov? Med det 
sagt är det heller inte givet att det inte skulle 
fungera på vissa platser. 

Rumsbildningar kan leda till tryggare miljöer. 
Men samtidigt till det motsatta. Det bör poän-
gteras att stadsplanering är EN komponent 
i hela samhällsmaskineriet. Det finns inga 
förutsbestämda system eller former som leder 
till social förbättring. Höga hus på vissa platser 
är åtråvärt medan de på annat håll smutskas-
tas. Samtidigt som livliga platser är eftertraktat 
finns behovet av lugna platser. Planering är 
inget lätt ämne med givna svar utan slutar ofta 
i avägningar och kompromisser. 

Resultatet av denna uppsats går inte att gener-
alisera och applicera direkt på andra områden. 
Men det kan tyda på att liknande problem 
finns och bör behandlas i ett eventuellt förny-
else arbete. 

Det fanns svårigheter att tolka intervjuerna 
när aktörerna är olika med skilda kunskaper. 
Ett exempel på det är stadsbyggnadskontorets 
representant Niklas Zetterberg som med lät-
thet diskuterade rumsliga förhållanden medan 
andra aktörer hade svårare att uttrycka sig.  
Samtidigt som Johan Tyrén, boende, mer yt-
trade sig om sociala frågor som klassperspe-
ktiv. Jämförelserna mellan interjuverna blir 
därför inte som tänkt från början. Jag tycker 
ändå att det går att utläsa deras olika förhålln-
ingssätt till uppsatsens relevanta frågeställnin-
gar. 

En stor osäkerhet har kretsat kring skisserna. 
De kan göras på en mängd olika sätt. Syftet har 
varit att göra dom likvärdiga men det är prob-
lematiskt vid handskissering av perspektiv eft-
ersom vissa blir lite finare än andra. Detta kan 
givitvis påverka intervjupersonerna. Dock har 
skisserna som helhet upplevts lätta att förstå 
och enkla att jämföra. Antagligen har inte 
skillnaderna påverkat de intervjuade märkbart.

Aktörernas påverkan på arbetets resultat har 
varit stort. De har, ofta ensamma, fått repre-
sentera olika aktörer. Detta har naturligtvis 
påverkat uppsatsen påfallande och bör där-
för tas med en nypa salt. Det går inte att dra 
generella slutsatser kring vad olika aktörer 
tycker rörande uppsatsens ämne. Däremot kan 
uppsatsen rikta ett ljus på att åsikter skiljer sig 
mellan aktörer på bostadsmarknaden. 
Företaget SPRIDD och Ola Broms Wessel 
representerar inte bara professionen arkitekt 
i denna uppsats. SPRIDD förhåller sig öppet 
kritiskt till den postmodernistiska planerings-
normen, som t ex innebär kvartersstaden som 
lösning på alla rumsliga problem.
SPRIDD har, tidigare, gjort ett förslag på förny-
else av Byälvsvägen vilket i mycket är likt skiss 
3 i denna uppsats. Det är viktigt att poängtera 
företagets delaktighet i projektet och politiska 
ställningstagande för att läsaren ska behålla 
ett kritiskt objektivt förhållningssätt. Det ska 
dock understrykas att resterande aktörer har 
egna sidointressen vilket också har varit en 
utgångspunkt för intervjuerna. På så sätt får 
läsaren en mer nyanserad bild av problemet. 

I ett inledande samtal med Stockholms hem 
tycktes exploatering och förbättrad kvalité på 
gårdarna inte direkt kunna sättas i förbindelse. 
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Förklaringen var att det inte blev tillräckligt 
mycket resurser kvar efter exploatering som 
kunde användas till gemensamma och offentli-
ga rum. Därför gjordes inga förberedelser, som 
att ta fram bilder på olika gårdars kvalitéer, in-
nan intervjun. Dock framgick under den fördj-
upade intervjun att så inte var fallet, förtätning 
kan ge resurser till att förädla gårdarna. Detta 
får ses som ett misslyckande men dock inte 
avgörande för att uppfylla uppsatsens syfte.

Mycket av den litteratur som används kommer 
från samma källa, dvs Boverket. Detta kan ses 
som bekymmersamt då det är en statlig insti-
tution som har ett politiskt uppdrag. Dock an-
ser jag att de valda texterna har en låg politisk 
styrning. 

Det finns en mängd olika sätt att analysera 
ett område på. Jag har valt ett sätt, vilket har 
påverkat slutresultatet markant. Hade jag valt 
ett annat sätt att analysera hade jag antagligen 
hittat andra svagheter och styrkor. Med detta 
vill jag ha sagt att analysen bör läsas källkri-
tiskt. Jag tror t ex att parken i söder skulle 
kunna ha en viktigare roll för rumsskapandet i 
området. 

Som avslutning vill jag kasta ett ljus på det 
stycke, av Per Wirtén, som inledde denna up-
psats. Vill vi ha en lösning på miljonprogram-
mens problem måste vi söka oss till moder-
nitetens föreställning av det urbana: ständig 
förändring och rörelse.
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