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Det råder stor bostadsbrist i många av Sveriges kommuner och fram till 2025 skulle 
700 000 bostäder behöva byggas (Boverket, 2016). Förtätning är en av de främsta strat-
egierna inom dagens stadsbyggande då det strävas efter att städer inte ska breda ut sig. 
Miljonprogramsområdena från 1960- och 1970-talet byggdes med funktionalistiska 
idéer om luftiga och öppna bostadsområden, vilket gör att områdena är intressanta för 
förtätning, men vilka värden och svagheter behöver belysas vid förtätning och utveck-
ling? Detta examensarbete har skrivits för Södertälje kommun som vill förtäta stads-
delen Geneta som byggdes under miljonprogrammet. En fallstudie gjordes i Geneta 
och rapporten syftar till att belysa värden och svagheter i den fysiska strukturen som 
bör beaktas vid förtätning. För att ta reda på vad som är viktigt att belysas gjordes en 
litteraturstudie om de dåtida och dagens stadsbyggnadsideal. Genom referensstudier i 
tre andra kommuner studerades hur förtätning och utveckling sker i miljonprogram-
sområden på andra håll i Sverige. Med hjälp av litteraturstudien och referensstudierna 
arbetades en översiktlig strukturplan fram för Geneta. Även platsbesök tillsammans 
med intervjuer med boende och fastighetsägare utgjorde en viktig del av underlaget. 

Miljonprogramsområdena byggdes efter de funktionalistiska stadsbyggnadsidealen 
som ville komma ifrån de trånga traditionella stadsstrukturerna. Istället skulle öppna 
strukturer med bostadsmiljöer som hade god tillgång till ljus, luft och natur byggas. 
Då bilism växte under 1950-talet fick bilen en alltmer central betydelse i stadsbyggan-
det, därför ansågs trafiksäkra miljöer viktiga och bilpendling mellan bostadsområden 
och arbetsplatser som självklar. Sedan miljonprogramsområdena byggdes har stads-
byggnadsidealen förändrats avsevärt och idag anses det finnas svagheter med den 
fysiska strukturen. Barriärer behöver brytas, det enformiga bostadsutbudet behöver 
kompletteras och den vikande centrumhandeln behöver få ett större kundunderlag. 
Enligt dagens stadsbyggnadsideal vill man återgå till den traditionella kvartersstaden, 

SAMMANFATTNING

städer ska byggas tätare med blandade funktioner och ha en stadsmässig karaktär 
som skapar liv och rörelse. Vid förtätning bör värdefulla platser som grönområden 
och gårdsmiljöer beaktas. Förtätning ses som positivt om det kan bryta barriärer och 
skapa tryggare miljöer, men det är även viktigt att förändringar bidrar till mervärde 
för stadsdelarna i helhet. 

Geneta har många av de typiska funktionalistiska karaktärsdragen. Likt många andra 
miljonprogramsområden så ligger stadsdelen som en enklav omgärdat av trafikerade 
leder. Det kan upplevas som isolerat trots att det endast är ungefär 4 km till Södertälje 
centrum, men med förbättrade stråk både inom stadsdelen och till närliggande stads-
delar kan kopplingar förbättras. Det är tveksamt om det stadsmässiga byggandet med 
butikslokaler på bottenvåningar skulle fungerar i Geneta då Geneta centrum behöver 
förstärkas samtidigt som det finns konkurrerande handel. Det begränsade bostadsut-
budet behöver kompletteras och det finns mycket potential att utveckla utemiljöerna 
som är i behov av upprustning. Det finns många fina gårdsmiljöer i Geneta som är 
barnvänliga. Grönskan och grönområdena ses som en fin kvalité, men de kan även 
skapa barriärer. Genom förtätning kan bostadsområdena byggas ihop och skapa en 
mer sammanhållen stadsdel. 
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There is a great shortage of housing in many of the municipalities in Sweden and by 
2025, 700,000 housing need to be built (Boverket, 2016). Densification is one of the 
main strategies in today’s urban planning when it is sought that cities shouldn’t ex-
pand. Densification is suggested in many of Sweden’s Million program areas from the 
1960s and 1970s, which has large open spaces. What values and weaknesses need to 
be addressed during densification and development? This thesis has been written for 
the municipality of Södertälje who wants to densify the suburb Geneta that was built 
during the Million programme. A case study was done in Geneta and the report aims 
to highlight the values and weaknesses in the physical structure that should be consid-
ered during densification. To find out what is important to be elucidated, a literature 
study on the functionalist and contemporary’s urban ideals. Case studies were done 
in three other municipalities to learn how densification and development are done in 
Million programme areas elsewhere in Sweden. With the help of the literature studies 
and the case studies in other municipalities a comprehensive development plan was 
developed for Geneta. Site visits together with interviews with residents and property 
owners has also been an important part for creating the development plan.

The Million programme areas were built after the functionalistic urban planning ide-
als, which wanted to get away from the crowded traditional urban structures. Instead, 
open structured residential areas were built with access to sunlight and nature. When 
car traffic rapidly grew in the 1950’s, traffic planning got a central role in urban plan-
ning. Designing safe traffic environments grew more and more important and com-
muting between residential areas and workplaces became customary. Ever since the 
Million programme areas were built, the urban planning ideals have changed signif-
icantly and today these neighbourhoods have difficulties with the physical structure. 
Barriers need to be broken, the monotonous housing supply needs to be supplement-

ABSTRACT

ed and the declining urban centres need to get a wider customer base. The contem-
porary urban planning ideals wants go back to the traditional urban structures again. 
Cities should be built denser with mixed functions and have an urban character that 
creates life and movement. When densification is used, valuable places like parks and 
courtyards should be taken into consideration. Densification is useful if it can break 
barriers and create safer environments, but it is also important that the changes help 
to add value to the districts in the whole.

Many of the functionalist characteristics can be found in Geneta. Like in many other 
areas from the Million programme heavy traffic routes surround the neighbourhoods. 
Geneta might be perceived as isolated, even though it’s only situated 4 km from the 
city centre of Södertälje. With improved paths, within the neighbourhood and to 
nearby neighbourhoods, the connections and mobility can be improved. The limited 
housing supply needs to be complemented and there is a lot of potential to improve 
the outdoor environments that are in need of refurbishment. There are many charm-
ing courtyards in Geneta that are child-friendly. Green spaces are great qualities, but 
they can also create barriers. By densification housing areas get connected and create 
a more cohesive neighbourhood. 
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BAKGRUND
Då miljonprogrammet antogs 1964 befann sig Sverige i en stor bostadsbrist samtidigt 
som det skedde stora samhällsförändringar. Det ekonomiska uppsvinget, den teknis-
ka utvecklingen och den stora bostadsbristen låg till grund för bostadsbyggandet un-
der miljonprogrammet och påverkade till stor del utformningen av bebyggelsen, men 
självklart påverkade även dåtidens stadsbyggnadsideal hur dessa områden utformades. 
I dag befinner vi oss i en liknande situation med stor brist på bostäder. Efterfrågan på 
att bygga bostäder är stor och med förtätning i befintlig bebyggelse som strategi har 
uppmärksamheterna riktat mot de bostadsområden som byggdes under 1960- och 
1970-talet. 

De stadsbyggnadsideal som formade dessa områden har förändrats betydligt de sen-
aste decennierna. Idag är hållbarhet ledordet i stadsbyggandet. För en hållbar stadsut-
veckling framhålls en tät och stadsmässig blandstad som en modell. Med dagens rådan-
de bostadsbrist och strävan efter tätare städer byggs det främst i befintlig bebyggelse. 
Det ska vara en blandning av bebyggelse med olika funktioner, ett omväxlande folkliv, 
blandad boendemiljö och närhet mellan olika verksamheter (Blandstaden, Boverket). 
Miljonprogrammets områden med dess stora grönområden och relativt låga exploater-
ingstal anses ha god potential att förtätas. För att förena dåtidens och nutidens ideal vid 
förtätning och utveckling i miljonprogramsområden är det viktigt att få en förståelse 
för vad som präglade idéerna kring den fysiska utformningen. En del kommuner har 
inlett utvecklings- och förtätningsprojekt i sina miljonprogramsområden. Utveckling av 
dessa områden är även ett aktuellt ämne då många av dem har blivit associerade med 
segregation och är idag i behov av upprustning och utveckling. Trots utmaningarna som 
finns i dessa områden, finns det värden som bör lyftas fram då förtätning sker. För att 
hitta de kvaliteter som utgör viktiga resurser är kunskaperna om vad som formade dessa 
områden viktiga. Kunskaperna är även viktiga för att bilda en uppfattning om hur om-
rådena kan utvecklas och förtätas på ett bra sätt.

I detta examensarbete har de stadsbyggnadsideal som präglade miljonprogrammet jäm-
förts med dagens stadsbyggnadsideal i syfte att studera vilka värden och svagheter som 

behöver belysas då man förtätar och utvecklar dessa områden idag. Examensarbetet 
har skrivits för Södertälje kommun som vill utveckla och förtäta i sina miljonprogram-
sområden. En fallstudie har gjorts i stadsdelen Geneta, Södertälje, för att belysa områ-
dets värden och svagheter. Intervjuer med boende och fastighetsägare har gjorts för att 
tillsammans med litteraturstudie och referenstudier i tre andra kommuner ta fram en 
översiktlig strukturplan för Geneta.

SYFTE OCH MÅL 
Syftet med denna uppsats är att studera dåtida och nutida stadsbyggnadsideal för att 
kunna belysa styrkor och svagheter i miljonprogramsområden vid förtätning och ut-
veckling. 

Målet är att ta fram ett underlag till Södertälje kommun för hur Geneta kan utvecklas 
och förtätas. En översiktlig strukturplan tas fram med de kunskaper och teorier som 
studerats. Uppsatsen kan vara till nytta även vid utveckling av andra miljonprogram-
sområden i andra kommuner då diskussionen och slutsatserna är generella.

FRÅGESTÄLLNINGAR
Hur skiljer sig dagens stadsbyggnadsideal från idealet då miljonprogramsområdena 
byggdes?

Vilka styrkor och svagheter finns i miljonprogrammets stadsbyggnadsideal? 

Hur kan förtätning och utveckling av miljonprogramsområden ske så att dess svagheter 
kompletteras och värden bevaras? 

INLEDNING
DEL 1
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AVGRÄNSNINGAR
Den geografiska avgränsningen av fallstudieområdet i Södertälje är stadelen Geneta. 
Handelsområdet söder om stadsdelen togs med och även andra delar i Södertälje har 
nämnts för att sätta Geneta i ett sammanhang med de omgivande stadsdelarna. Refer-
ensstudieområdena i de andra kommunerna kommer att avgränsas till Holma i Malmö, 
Bergsjön i Göteborg samt Tensta och Rinkeby i Stockholm.  

Det dåtida tidsspannet fokuseras huvudsakligen på de modernistiska och funktional-
istiska stadsbyggnadsidealen som tog form i början av 1900-talet. Idealen för miljon-
programsområdena som byggdes 1960- och1970-talet, började ta form under 1950-ta-
let. De nutida idealen formades under 1980-talet, men det är framförallt idealen under 
2000-talet som berörs i rapporten.

Stadsbyggnadsidealen behandlar huvudsakligen planeringsidealen som präglade den 
rumsliga utformningen av miljonprogrammets områden, men även de sociala aspekter-
na berörs då en stor del av miljonprogrammets ideal kretsade kring social gemenskap. 
I dagens stadsbyggnadsideal är sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter viktiga.

Politiken hade en påverkan till att byggandet mellan 1960- och 1970-talet tog fart och 
även till viss del hur byggandet skedde. Att politiken påverkade byggandet kommer att 
nämnas, men rapporten går inte djupare in i politikens inverkan.

METOD & GENOMFÖRANDE
De metoder som användes är en litteraturstudie (del 2) som studerar stadsbyggnad-
sidealen som präglade miljonprogramsområdens utformning samt dagens stadsbygg-
nadsideal. Referensstudier (del 3) gjordes i tre olika kommuner för att ta reda på vilka 
strategier som används vid förtätning och utveckling i miljonprogramsområden. Per-
sonliga intervjuer gjordes med planerare på stadsbyggnadskontoren i referensområdena 
och tillsammans med planprogram och detaljplaner utgör de underlagen för referens-
studierna. En fallstudie gjordes i stadsdelen Geneta, Södertälje (del 5), som består av 
en nulägesbeskrivning, intervjuer med boende och fastighetsägare samt en översiktlig 
strukturplan. Strukturplanen togs fram med litteraturstudien, referensstudien och in-
tervjuerna med boende och fastighetsägare som underlag. 

Litteraturstudie
Syftet med litteraturstudien var att få nödvändig och viktig kunskap om miljonprogram-
mets bakgrund och grundidéerna för att få en förståelse för vad som var tankarna och 
idéerna bakom den fysiska utformningen, boendemiljöerna och de offentliga miljöerna. 
Studien har även berört stadsbyggnadsidealet som var utmärkande under de åren man 
arbetade med programmet och dagens ideal. För att hitta litteratur och information an-
vändes Googles sökmotor, Google scholar och biblioteksdatasystemet LIBRIS till hjälp. 

De sökord som har använts är:

Miljonprogrammet, förtätning, stadsmässighet, blandstad, stadsbyggnadsideal, Geneta, 
Södertälje, Holma, Tensta, Rinkeby, Bergsjön.

Intervjuer 
Förutom information från litteratur består rapporten av en kvalitativ studie där intervjuer 
gjorts med olika personer från kommuner, fastighetsägare och boende i fallstudieområ-
det Geneta för att få information och åsikter från flera perspektiv. Den ena intervjudelen 
ingår i del 3, referensstudien, och består av intervjuer med planerare från stadsbygg-
nadskontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Intervjuerna gjordes för att få reda på 
hur förtätningar och förändringar sker i miljonprogramsområden andra kommuner. I 
del 5, fallstudie i Geneta, presenteras intervjuer med boende och fastighetsägare som 
utgör en viktig del av underlaget för fallstudien samt framtagandet av strukturplanen.

Figur 1. Avgränsning av fallstudieområdet Geneta, Södertälje. 
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Referensstudier
Utvecklingen av miljonprogramsområden i tre andra kommuner studerades för att få 
exempel på hur kommuner arbetar med att förtäta och utveckla dessa områden idag. 
Valet att studera flera kommuner och områden var för att få en större bredd på kun-
skaper och lösningar på hur man arbetar med utveckling i bostadsområdena eftersom 
alla områden har olika behov och förutsättningar. Valet av städer blev de tre största 
städerna i Sverige eftersom de har flera miljonprogramsområden och mest kända exem-
pel. Referensstudierna utgör dels exempel på stadsbyggnadsidealet som råder idag och 
dels exempel på hur förtätning sker i områdena. 

Personer som var involverade i dessa projekt från respektive kommuns stadsbygg-
nadskontor intervjuades. Valet av referensområden och personer som intervjuades 
gjordes efter kontakt och rekommendationer från stadsbyggnadskontoren.

Referensområden:
Tensta och Rinkeby, Stockholm
Bergsjön, Göteborg
Holma, Malmö

Intervjuerna gjordes med:
Peter Lundevall         Stockholms Stadsbyggnadskontor (Personlig intervju)
Therese Axenborg        Göteborgs Stadsbyggnadskontor (Personlig intervju)
Marianne Dock         Malmö Stadsbyggnadskontor                 (Personlig intervju)

Intervjuerna med Marianne Dock och Peter Lundevall gjordes personligen på stadsby-
ggnadskontoren. De spelades in för att sedan transkriberas och under intervjuerna togs 
även anteckningar. Intervjun med Therese Axenborg gjordes per telefon och spelades 
också in för att transkriberas. 

Fallstudie Geneta
Underlag för fallstudien i Geneta är Södertälje kommuns översiktsplan, Grönplanen och 
intervjuer med boende och fastighetsägare. Syftet var att belysa de styrkor och svagheter 
som finns och föreslå hur området skulle kunna utvecklas enligt dagens stadsbyggnad-
sideal. 

Intervjuer med boende
Antalet boende som intervjuades var 30 personer. Intervjufrågorna som ställdes bestod 

av både öppna och slutna frågor. Dels för att få svar på specifika frågor, men även för att 
låta de boende berätta fritt vad de tycker och hur de upplever området. En del av dem 
kan beskrivas som semi-öppna frågor. Valet av intervjuobjekt gjordes delvis slumpmäs-
sigt genom att promenera runt i området. Personer som hade tid och ville ställa upp 
intervjuades. Intervjuerna gjordes vid fyra tillfällen. För att försöka intervjua människor 
som rör sig vid olika tidpunkter på dygnet, gjordes intervjuerna vid olika tidpunkter 
på dagen och olika dagar i veckan. En dag var helgdag och de andra tre intervjutillfäl-
lena skedde under vardagar, både morgon och eftermiddag. Inga intervjuer skedde på 
kvällen vilket kan ha gett en sämre blandning av urvalsgrupp, då olika människor rör 
sig under olika tider på dygnet. Bland de intervjuade försöktes en blandning fås av kön, 
ålder, etnisk bakgrund och personer från de olika bostadsområdena för att få en så stor 
bredd på uppfattningen om Geneta som möjligt. Intervjuobjekten fick en karta att peka 
ut platser under intervjun, men eftersom de flesta inte var vana vid att se Geneta ur ett 
flygperspektiv var det svårt att använda kartan.

Intervjuer med fastighetsägare
Intervjuerna med fastighetsägarna skedde genom mail, telefon- och personliga interv-
juer. Kompletterande frågor gjordes genom mail och telefon.
 
Intervjuade fastighetsägare: 
Luigi Fallai   D. Carnegie   (Telefonintervju)
Claes Jernbeck  Ivarssons bygg  (Telefonintervju)
Nebil Melkemichel Geneta centrum  (Personlig intervju)

Strukturplan 
Baserat på teorin från litteraturstudien, förändringarna som presenteras i referen-
studierna i de andra kommunerna, informationen från intervjuerna med boende och 
fastighetsägare har en översiktlig strukturplan gjorts som ett förslag på förtätning och 
utveckling i Geneta. Programvaran Adobe Illustrator har använts för att rita kartor. 
Platsbesök har gjorts vid ett flertal tillfällen mellan maj-november 2016 för att kunna ta 
fram kartor för nulägesbeskrivningar. Fotografier togs under platsbesöken för att använ-
das som dokumentation och bildmaterial i rapporten. 
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DISPOSITION AV DELSTUDIER
Del 1. Inledning
Del 2. Litteraturstudie
Del 3. Referensstudie
Del 4. Stadsbyggnadsideal då och nu
Del 5. Fallstudie Geneta
Del 6. Slutsatser och diskussion

Rapporten är uppdelad i sex delar. Del 1 består av en inledning till rapporten där 
bakgrund, syfte och mål, frågeställningar, avgränsningar och metod presenteras. I 
del 2 introduceras bakgrunden till bostadsbyggandet mellan 60-och 70-talet i en 
litteraturstudie, som även identifierar de olika karaktärsdrag som påverkade ge-
staltningen av bostadsområdena. Del 3 redogör referenstudierna i tre olika kom-
muner som håller på att utvecklats och förtätats. Del 4 sammanfattar och ställer 
dåtidens och nutidens stadsbyggnadsideal mot varandra. Del 5 består av en fall-
studie i stadsdelen Geneta, Södertälje där huvudsakligen intervjuer med boende 
och fastighetsägare blir ett underlag för att belysa vad som behöver utvecklas och 
vilka värden som bör bevaras vid förändring. Tillsammans med intervjuerna har 
kommunens mål och visioner samt kunskaper från de andra delstudierna förenats 
i en strukturplan för utveckling av Geneta. Förslagen i strukturplanen baserades 
på dagens stadsbyggnadsideal och hur utveckling och förtätning sker enligt da-
gens mål och strategier. Sista delen, del 6, består av slutsatser och diskussion. En 
mer kritisk diskussion förs om både dåtidens och dagens stadsbyggnadsideal.
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BEGREPPSFÖRKLARING

Miljonprogramsområden syftar på de stadsdelar som byggdes mellan 1965-1975. 
Under den 10-årsperioden byggdes omkring en miljon bostäder därav namnet ”Mil-
jonprogrammet”, men det var inget uttalat program utan blev snarare ett namn för den 
perioden. Den allmänna bilden av miljonprogramsområden är oftast flerbostadshusom-
rådena i stadsdelar, men de består endast två tredjedelar av alla bostäder som byggdes. 
En tredje del av bostäderna blev småhus- och radhusområden. 

Stadsbyggnadsideal avser de ideal som rör stadsplaneringen, den rumsliga ut-
formningen av städer. Då den rumsliga planeringen ofta är kopplad till människan, blir 
även den sociala aspekten en del av stadsbyggnadsidealen.

Målpunkter är platser som människor går till där det finns en funktion, aktivitet eller 
rekreation som lockar till besök.
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”Drömmen om den goda bostaden med moderna bekvämligheter som rymliga lägen-
heter med balkong, generösa badrum och välplanerade, välutrustade kök uppfylldes 
under rekordåren 1961-1975.” (Reppen & Vidén, 2006)

Då miljonprogramsområdena byggdes ansågs områdena som moderna med stora och 
rymliga bostäder som var välutrustade. Det byggdes trafiksäkert med social gemen-
skap i skolor, centrum, bibliotek och sportplaner i tankarna (Reppen & Vidén, 2006, 
s.9). Idag har bilden av dessa områden ändrats avsevärt. Många av miljonprogram-
sområdena har fått kritik för att ha storskalig och monoton bebyggelse samt utemil-
jöer som saknar variation och förutsättningar för ett rikt socialt liv (Söderqvist, 1999, 
Lilja & Pemer, 2010). Det finns både styrkor och svagheter med miljonprogrammets 
bostadsområden som behöver lyftas fram vid förtätning och utveckling. Stadsbygg-
nadsidealen decennierna före 1960- och 1970-talet hade ett stort inflytande för hur 
stadsbyggandet formades och byggdes. För att förstå vad som formade miljonpro-
gramsområden och för att förändringar ska ske bästa möjliga sätt är det viktigt att ha 
en förståelse för de ideal och visioner som präglade stadsbyggandet då.  

Bakgrunden till miljonprogrammet
Under andra världskriget stannade bostadsbyggandet upp, vilket ledde till en stor 
bostadsbrist som behövde åtgärdas under efterkrigstiden (Vidén, 1992). Beslutet att 
bygga bort den rådande bostadsbristen togs av dåvarande riksdagen 1964 efter en 
rad bostadspolitiska utredningar, bl.a. Bostadsbyggnadsutredningen som tillsattes 
1959 (ibid). Miljonprogrammet var egentligen inget uttalat ”program” utan handlade 
snarare om ett mål om att höja takten på bostadsproduktionen samt höja bostads-
standarden och sättet man byggde på.  Mellan åren 1965 och 1974 byggdes drygt en 
miljon bostäder, vilket är en stor del av de bostäder som finns i Sverige idag (Bover-
ket, 2014). Av alla de bostäder som byggdes då var ca en tredjedel småhus, en tred-
jedel låga flerbostadshus och en tredjedel det storskaliga (Lindvall, Jöran, Arkitektur-
museet, 1996). Grunden till det stora behovet av nya bostäder berodde på de stora 
bostadsproblemen som hade uppstått under flera decennier av trångboddhet och låg 
standard kombinerat med undermåligt underhåll (Vidén, 1992). Då Sverige gick in i 
en högkonjunktur ökade många familjers ekonomiska möjligheter att efterfråga bät-
tre bostäder. Då dessa bostäder byggdes så höjdes bostadsstandarden betydligt för 
många familjer som bl.a. fick bostäder med fler och större rum och egna badrum 
(Vidén, 1992). 1945 hade endast en liten andel av bostäderna tillgång till dusch och 
vattentoalett. Utrustningsstandarden höjdes avsevärt från 1945 mellan 1975 (Söder-
qvist, 1999, s.11). Den ökade välfärden innebar också att allt fler hade möjlighet att 
skaffa bil. Fokus på trafiken påverkade utformningen av bostadsområdena starkt eft-
ersom man bedömde att bilism skulle öka kraftigt i framtiden (Vidén, 1992). Även 
den tekniska utvecklingen som tog fart påverkade byggandet. Byggandet präglades 
av att bygga industriellt där rationaliserade och standardiserade metoder var centrala 
för att klara den höga produktionstakten (Lindvall, Jöran, Arkitekturmuseet, 1996).

Figur 2. Informationsbroschyr om Västa Skärholmen, 1965

L IT TER ATURSTUDIE
MILJONPROGRAMMETS STADSBYGGNADSIDEAL

DEL 2
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Figur 3b. Le Corbusiers “Plan Voisin” från 1925 Figur 3a. Slutna, halvslutna och öppna kvarter. Acceptera (1931) 

Modernism
Modernismens arkitektur och design påverkade inte bara formtänkandet utan även 
stadsbyggandet starkt. Byggandet skulle gå ifrån 1800-talets stenstad med dess mör-
ka och trånga bakgårdar. Hälsosammare och bättre miljöer skulle skapas där fram-
tidens människa skulle bo fritt i naturen, långt borta från trafik och industri med 
gröna ströv- och lekområden precis utanför knuten. (Sommar, 2006). Modernismen 
hade starka tankar om att naturen hade en välgörande påverkan på hälsa och sinne 
(Lundevall, 2015).

Funktionalismen 
I början av 1900-talet kom många idéer och visioner som ligger till grund för funk-
tionalismens ideal (Söderlind, 1998, s.71) Idéerna om trädgårdsstaden med små 
gröna satellitstäder utanför de historiska städerna, sammanbundna med snabbtåg. 
Landsbygdens gröna och hälsosamma miljö skulle förenas med stadens arbetsplatser 
i trädgårdsstaden. Le Corbusier presenterade visionen om en miljonstad med höga 
fristående hus i gröna parker och snabba motorvägar. Den gamla täta stadstypen 
beskrevs som omodern och livet på landet skulle återvända genom ett modernt jord-
brukssamhälle som skulle kopplas samman genom motorvägar. Funktionalism tog 
form under en period av samhällsförändringar med en växande industrialiserings- 

och urbaniseringsprocess som ändrade byggnadskonsten mot egenskaper som än-
damålsenlighet, effektivitet och förenkling. Då medvetenhet om jämlikhet och sam-
hälleligt engagemang växte fanns ett behov en demokratisk och enhetlig gestaltning 
(Bodén, 1989). Byggandet baserades därför på rationella överväganden och matem-
atiskt mätbara värden där inspiration kom från maskinen och industriarkitekturen 
(Bodén, 1989). Den rätvinkliga geometrin är central i funktionalismens utformnin-
gar. Funktionalismens tankar om rena linjer och standardiserad utformning påver-
kade estetiken (Boverket, 2008). Enligt Bodén (1989) var målsättningen att skapa 
ordning i efterkrigens kaos samtidigt som förhoppningarna var att skapa en ny tidlös 
estetik. Den speglar även det industriella byggandet som talade för standardisering 
och produktionsanpassning. Det ställdes hårda krav på byggnadsekonomisk medvet-
enhet, rationell byggteknik och praktisk funktionalitet. (Bodén, 1989) Användnin-
gen av serietillverkade och standardiserade byggnadselement hade högsta prioritet. 
Målet var att uppföra byggnader och hela bostadsområden enligt samma mekaniska 
principer. Det mekaniska produktionsförfarande betraktades som ett möjligt medel 
för att uppnå lycka och välstånd för alla. (Gympel, 2006).
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MILJONPROGRAMMETS KARAKTÄRER

Då miljonprogramsområdena planerades utgick man från flera återkommande 
funktionalistiska karaktärsdrag som är utmärkande för områden som byggdes un-
der den perioden. Här nedan beskrivs de identifierade karaktärsdragen:

Bebyggelse utanför stadskärnan
Boverket (2008) beskriver miljonprogrammets områden som ofta isolerade från an-
nan landsbygd omgärdat av skogs- eller jordbruksmark. Ofta byggdes bostadsom-
råden en bit från tätbebyggelsen då man ville skapa en närhet till naturen (Vidén 
1992). Eftersom många av områdena som planerades och byggdes under stor tids- 
och kostnadspress blev mark som var lättexploaterat och billigt en förutsättning. I 
många fall togs obebyggd mark och jordbruksmark i anspråk för att bygga bostad-
sområdena (ibid).

Funktionsuppdelning
Funktionsindelning eller zonering var en stor del av stadsbyggnadsidéerna som 
formade städerna. Staden skulle delas upp i sina primära funktioner – boende, 
förvaltning, konsumtion, produktion och fritid (Gympel, 2006). Idén om funk-
tionsuppdelning separerade trafik, verksamheter och bostäder vilket har gjort att 
miljonprogrammets bostadsområden främsta funktion blev boendet (Boverket, 
2008). Den rationella planeringen delade upp bostadsområden och arbetsplats-
er från varandra för att det ansågs mest effekt då en plats enbart var ämnat för 
en funktion, t.ex. arbete. Likadant då man skulle handla på varuhus, då skulle det 
vara enbart fokus på handel (Cornell, 1977). I grannskapsideologin som präglade 
1940- och 1950-talets stadsplanering, var det viktigt att bostadsområdena fick egna 
centrum, där människor kunde mötas, göra inköp och ta del av aktiviteter. Denna 
utformning hittas ofta i bostadsområden som byggdes under denna tid men även 
under 1960- och 1970-talet. Dessa centra skulle vara en mötesplats för boende. 
Det var även vanligt att planeringsarbetet styrdes av ”dimensionerande underlag” 
för servicefunktioner, som t.ex. skolor, kommunikationer samt dagligvaruhandel 
(Vidén 1992). Franzén (2004, s.10) beskriver att en stor del av våra svenska städer 
som är uppförda efter andra världskriget, är strikt planerade efter funktionalismens 
principer. Detta har lett till isolerade stadsdelar som är tillägnade en enda primär-
funktion, som sedan förenas genom ett välutvecklat transportsystem där bilismen 
var central (ibid).  Figur 4. Bostadsområde i Geneta, Södertälje
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Figur 6a. Trafikschema som visar 
matargata, angöringsgator, parkering-
splatser och separerade gång- och cykel-
stråk (SCAFT, 1968, s.16)

Figur 6b. Trafikschema den hierarkiska 
indelningen av primära-, sekundära- och 
matargator samt gång- och cykelstråk 
(SCAFT, 1968, s.15)

Figur 5. Bild ur SCAFT (1968, s.9)

fram till entréerna. Plats för servicefordon och andra tjänstefordon gjordes, vilket även 
gjorde det möjligt för privatbilar att köra in i området. Trafiksepareringen fungerade 
inte alltid vilket blev en vanlig källa till irritation (Vidén, 1992).

Parkering
Då planeringen påverkades starkt av bilismen var det viktigt att skapa stora parkeringsy-
tor för att få plats med den växande biltrafiken. Det beräknades ca 1,3-2 bilar per hushåll 
(Reppen & Vidén, 2006, Boverket, 2008). Bilar samlades ofta på parkeringsplatser över 
eller under jord, i garage eller parkeringsdäck. Normen av 13-17 bilplatser per 1000m2 
våningsyta i flerbostadshus bilfria (Vidén, 1992). En riktlinje var att parkeringsplatser 
skulle förläggas mellan gata och hus, vilket syns i många flerbostadsområden med stora 
parkeringsytor i närheten av bostäderna (SCAFT, 1968).

Trafikseparering
Bilen och biltrafiken påverkade stadsplaneringen och uppmärksammades tidigt för att 
skapa skyddsnät för cyklister och gångtrafikanter. Utformningen av miljonprogrammets 
områden styrdes starkt av trafikplaneringen, som delade in trafiken i olika rangordning 
av primära, sekundära och matargator. Cykel- och gångvägar skulle i största möjliga 
mån separeras från biltrafiken. Dock var gång- och cykeltrafik inte alltid separerat från 
varandra vilket innebar att mopeder och motorcyklar i vissa områden har blivit ett prob-
lem då de kör olagligt på cykelvägarna (Vidén 1992). 

SCAFT var ett regelverk som utvecklades under 1960-talet för att man såg ett behov av 
riktlinjer för byggandet av en trafiksäkrare miljö. Den sammanställdes och gavs ut av 
staten för att garantera hög trafikframkomlighet och öka trafiksäkerheten. Även om det 
huvudsakligen reglerade trafikuppdelningen fanns även estetiska idéer om trafiken och 
hastigheten i gestaltningen. Bostadshusen skulle gestaltas så att de kunde upplevas under 
höga hastigheter från motorvägarna. Enligt M. Andersson så är SCAFTs betydelse för 
utformningen av städer underskattat (Nylander, 2013). Normerna i SCAFT strävade eft-
er att separera trafikgrupper från varandra och följdes strikt vid nybebyggelse. Bristerna 
i trafiksäkerheten ansågs utan tvivel vara den bidragande orsaken till många av trafikoly-
ckorna. Vid separering av olika trafikslag skulle konflikter elimineras och därmed min-
ska riskerna för olyckor. Korsningar mellan biltrafik och andra trafikslag skulle i största 
mån planskiljas (SCAFT, 1968). Trafikplanering delades in i en hierarkisk ordning med 
olika standarder och hastigheter. Oftast planerades en ringled med matargator och en 
bilfri kärna. Vid planeringen så skulle det mellan start-och målpunkter finnas så få konf-
liktmoment som möjligt därför placerades husentréer mot gångvägar och parkering-
splatser som placerades mellan gata och hus (ibid). Gårdarna skulle vara skyddande från 
trafik och gjordes nästan alltid bilfria med undantag för bilar som bara skulle köra in och 
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Figur 7. Exempel på bebyggelsestrukturer i flerbostadshusområden (Reppen & Vidén, 2006) Figur 8. Låga lamellhus i Geneta, Södertälje

Hustyper
Miljonprogrammet byggdes för kärnfamiljen, d.v.s. en familj med två till tre barn som 
utgångpunkt (Boverket, 2008). Under 1950-talet blev det ekonomiskt överkomligt för 
fler barnfamiljer att bo i större bostäder (Reppen &Vidén, 2006, s.22). I många av mil-
jonprogramsområden är satsningen på trerumslägenheter tydliga (ibid). Det var vanligt 
att bostadsområden karaktäriserades av hustyperna som byggdes eftersom hustyperna 
inom ett exploateringsområde ofta bara begränsades till en typ (Vidén, 1992). Det finns 
några tidstypiska hustyper som var återkommande: Lamellhus även kallade skivhus, 
loftgångshus, punkthus, radhuslängor samt småhus (ibid). Lamellhusen byggdes oftast 
antingen 3-4 våningar eller fem våningar medan de högre byggnaderna ofta byggdes 
runt 10 våningar (Boverket, 2008). 

Ljus och luft
Något som beskrivs som värdefullt är att områdena från 1960- och 1970-talet ofta byg-
gdes i måttlig höjd och skala med goda lägenhetslösningar (Boverket, 2008). Funktion-
alismen krav på sol och luft tillämpades strikt under den här perioden. Enligt normer 
för s.k. solvärden placerades lägenheter orienterade så att det blev ljust och hade sol i 
åtminstone några timmar (Vidén, 1992). Det fästes stor vikt vid husens inneboendens 
hygien och därmed blev det viktigt att bereda ljus och luftiga bostäder genom stora sam-
manhängande glasytor. (Bodén, 1989). Många av lägenheterna fick antigen en uteplats 
på mark eller en egen rymlig balkong som i största möjliga mån placerades i söderläge 
(Vidén, 1992).

Bebyggelsestruktur
Många av stadsbyggnadsvisionerna från 1930-talet förverkligades på 1960-talet. En vi-
sion var att bygga bostadshus med industriella metoder för att sänka produktionskost-
naderna och därmed få ner boendekostnaderna (Nylander, 2013) Att bygga storskaligt 
genom industrialisering och standardisering, i form av elementbyggeri och serietillver-
kning ansågs vara nödvändigt för att klara att bygga i den höga takten och samtidigt hål-
la tillbaka kostnaderna (Vidén, 1992). Utformningen av stadsplanerna anpassades efter 
tekniken med prefabricerade betongelement (Rådberg, 1997). En del av byggnaderna 
och dess utemiljöer blev storskaliga på grund av det industrialiserade byggmetoderna. 
De storskaliga fick ofta enkla upprepningar i monotona mönster vilket är vanligt bland 
flerbostadshusområden (Lindvall, Jöran, Arkitekturmuseet, 1996). Byggnaderna i fler-
bostadshusområden är placerade i en parallell eller rätvinklig ordning till skillnad från 
den traditionella kvartersstrukturen vilket syns tydligast ur ett flygperspektiv. Det med-
förde att gårdarna blev rektangulära och relativt stora. Då ytorna inte fick någon specifik 
funktion, varken praktisk eller estetisk upplevs de ibland som restytor (Boverket, 2008). 
Placeringen av byggnaderna baserades av ljusförhållandena så att lägenheterna skulle få 
så mycket sol som möjligt. Avståndet mellan husraderna gjordes brett för att ge plats åt 
grönytor (Gympel, 2006).

Estetiken av bebyggelsen bygger på maskinens estetik, det var renhet, enkelhet och en-
lighet som gällde. Enligt behovsläran så har alla samma behov och et tolkades som att 
alla människor även kunde bo likadant (Boverket, 2008). 
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Gårdar och entréer 
Gårdarna formades så att uppsikten vändes mot gården som skulle vara 
bilfria. Entréerna placerades så de oftast var riktade mot gården, där 
småbarns lekplatser med sandlådor och sittplatser placerades. Enligt rik-
tlinjer skulle lekytor för småbarn placeras nära entréerna (Vidén, 1992). 
Vanligtvis innehåller varje gård lekytor, dock är många av dessa platser 
inte placerade i lä (Boverket, 2008).

Grönytor och uppdelning av kvartersmark
Grönytor för lek, utevistelse och gångtrafik ansågs vara viktiga inslag i 
bostadsområdena. Planeringen av grön- och friytor var ofta schematisk 
och kvantiteten spelade en stor roll. Ytorna delades in i olika kategorier 
som var och en skulle ha en viss storlek och nås inom ett visst avstånd. 
Därför finns det oftast mycket park- och gårdsmark i områdena, dock 
fanns det inga specifika kvalitetskrav och därför blev inte grönytorna all-
tid av hög kvalitet (Vidén, 1992). Naturen ansåg räcka till för att berika 
fritiden. Lekplatser, parkeringsplatser och stora lättskötta friytor plane-
rades in mellan husen (Boverket, 2008). Det fanns oftast en tydlig tilltänkt 
uppdelning av kvartersmarkens användning. Avgränsningen följdes av 
normer och rekommendationer. Likt trafikuppdelningen fanns det också 
en hierarkisk uppdelning av ytor. Med utgångspunkt från gården som 
främst skulle vara till för de boende övergicks sedan till kvartersmark som 
skulle samutnyttjas av flera gårdar. Parkmarken skulle vara den allmänna 
platsen för alla med träd och växlande natur som skulle ge möjligheter för 
lek och rekreation (Vidén, 1992).

Figur 9. Lekplats i Geneta, Södertälje
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KRITIK MOT MILJONPROGRAMSOMRÅDEN

En del av de bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet stötte på ut-
maningar efter att de byggts. Bakom de funktionalistiska visionerna fanns en önskan 
om att skapa ett fulländat system, där stadsplanerare och trafikplanerare inte bara 
skulle bestämma hur den nya staden skulle fungera, utan även hur livet skulle le-
vas (Söderlind, 1998, s.72). Söderlind menar att om allt är förutbestämt och tillrätta 
lagt finns det inget rum för utveckling, vilket möjligtvis är det som gör de moderna 
förorterna trista att leva i. 

Stadsplaneidéerna har blivit den del av funktionalismen som kritiserats hårdast 
(Sommar, 2006). Bostadsområdena som byggdes enligt funktionalismens idéer 
beskrivs ha brist på ”stadsmässighet”, som småskalighet, närhet och variation. Om-
rådena blev synonyma med storskaliga och monotona bostadsområden med torftiga 
utemiljöer (Söderqvist, 1999, s.12-13). Förutsättningar för ett socialt liv har begrän-
sats sedan kvartersstaden slutade byggas enligt Lilja & Pemer (2010).
”Den fysiska närhet som funnits tidigare mellan människor har lösts upp på grund av 
funktionalismens idéer” (ibid).

Rådberg (1997) talar om hur lägenheter i nybyggda höghus stod tomma vilket var 
förbryllande. Enligt honom så skulle det ha kunna förutsetts att det inte var attraktiv 
att bo i höghus i förorterna, då bostadsdundersökningar under 1940-talet visade att 
låga flerfamiljshus och egna småhus var mest eftertraktat. Höghusen byggdes utan 
att de verkliga konsumenterna tillfrågades. Dock blev bostäder uthyrda på grund av 
bostadsbristen, men då den förvann så blev de minst attraktiva områdena svåra att 
hyra ut (ibid).
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HÅLLBAR UTVECKLING
Begreppet hållbar utveckling genomsyrar dagens samhällsutveckling och blev allmänt 
känt 1987 med FN:s rapport, Bruntlandsrapporten, som gav definitionen: ”en hållbar 
utveckling är en utveckling som uppfyller dagens behov utan att förstöra möjligheterna 
för kommande generationer att uppfylla sina egna behov”. Rapporten betonar vikten av 
ett helhetsperspektiv, som för hållbar utveckling framförallt innebär att ta hänsyn till de 
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna (Karlsson et al. 2012, s, 14). Idag är det 
ett övergripande mål för utvecklingen i världen och många länder har ett politiskt ställn-
ingstagande som ska verka för en sådan utveckling (Gröndahl & Svanström, 2011, s.34). 

FÖRTÄTNING
Dagens stadsbyggnadsideal förespråkar tätare städer med blandade funktioner som 
en del av en den hållbara utvecklingen. Förtätning framhålls som en strategi för att få 
hållbara och attraktiva städer samt uppfylla målen i klimat och energifrågor (Malmö 
stadsbyggnadskontor, 2010, s.4-5). Förtätning kan ses som en motreaktion på urban 
sprawl, som efter bilismens genombrott bidragit till utglesning av städer. Utglesnin-
gen har medfört till många negativa konsekvenser för bland annat miljön, hälsan och 
markhushållningen. Det beskrivs vara ett medel som kan skapa en blandad stad med 
ökade möjligheter till lokalt stadsliv. Genom att komplettera med funktioner som sak-
nas, t.ex. arbetsplatser i bostadsområden eller bostäder i kontors- och serviceområden 
(ibid). Förtätning handlar inte bara om att bygga bostäder utan också om att skapa god 
bebyggd miljö för de som bor, verkar och vistas i staden (Boverket, 2015a). Den stora 
efterfrågan på fler bostäder leder till fokus på bostadsbyggandet, men det är viktigt att 
se till att i helhet skapa en god bebyggd miljö. Kompletteringar ska bidra till att skapa 
mervärde och samtidigt ta tillvara på de befintliga värdena och kvaliteter som finns 
(ibid). 

Fördelar med förtätning 
Förtätning kan ha olika syften, det kan användas för att fylla i luckor i staden eller läka 
ihop olika stadsdelar, få en blandad stad, försöka minska segregation och öka tryggheten 
(Boverket, 2015a). Genom att bygga inåt motverkas städer från att breda ut sig och att 

ny mark bebyggs. Mer effektiv användning av mark är fördelaktigt då befintliga resurser 
som infrastruktur används i större utsträckning samtidigt som man inte tar värdefull 
natur- och jordbruksmark i anspråk (Boverket, 2015a, Boyko, Cooper, 2011). Att låta 
städer växa utåt har lett till ökat beroende av biltransport, vilket är inte är önskvärt en-
ligt dagens hållbarhetsmål. Tätare urbana miljöer anses skapa bättre förutsättningar för 
rörlighet vilket minskar utsläpp, förbättrar tillgänglighet då funktioner ligger närmare 
varandra och är ur ett hälsoperspektiv positivt då det är bättre gång- och cykelavstånd 
mellan olika målpunkter (Boyko, Cooper, 2011, s.10-13). 

Social jämlikhet och mångfald nämns som fördelar då förtätning kan bidra till att mins-
ka på social segregation och isolering. Det ökar möjligheterna till att ta del av aktiviteter 
och ökar mångfalden. Högre täthet skapar mer aktiviteter och rörelse vilket kan öka 
tryggheten genom att människor rör sig under alla dygnets timmar och skapar fler ”ögon 
på gatorna”. Ekonomiska fördelar är att det håller igång den lokala ekonomin och skapar 
ett viktigt underlag för lokal handel och serviceområden. Viktig och nödvändig service 
används och utnyttjas effektivare. Det lockar företag, hotell, service- och handelsverk-
samheter, kultur-och fritidsverksamheter till att förlägga sina verksamheter i områdena 
(ibid).  

Utmaningar med förtätning
Med förtätning kommer även en del utmaningar då det även ska ge en god bebyggd mil-
jö. Fler människor på samma yta medför trängsel i både boende- och trafikmiljön. Det 
är vanligt att grönytor blir bebyggda och friytor försvinner (Boverket, 2015a). Att bygga 
på höjden för att utnyttja mark effekt är vanligt. Det kan leda till brist på utblickar för de 
byggnader som skyms och minskad tillgång till solljus.  Vid förtätning behöver tillgån-
gen till förskolor och skolor ses över för att möta behoven. Ett syfte med förtätning är att 
få en bättre blandning i städerna, men så är inte alltid fallet. Ofta resulterar förtätning-
sprojekt till högre markpriser, vilket avspeglas i högre bostadspriser vilket i sin tur kan 
leda till gentrifiering och social ojämlikhet. Verksamheterna och de boende i områdena 
har då inte råd att stanna kvar utan flyttar till andra stadsdelar (ibid).

Det är vanligt att grönområden ses som möjlig mark för förtätning. Det är viktigt att 
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ifrågasätta om miljövinsten där fler går, cyklar och reser kollektivt väger upp förlusten 
av grönyta för rekreation och medel för klimatanpassning. I våra prioriteringar för att 
uppnå en hållbar stadsutveckling behöver vi vara observanta (Boverket, 2015a). Ståhle 
(2008, s.145) talar om hur konflikten mellan förtätning och grönområden har präglat 
2000-talets stadsplanering. Effektiv utformning av grönområden är en viktig del en håll-
bar tillväxt. Att bygga på grönområden innebär inte alltid nödvändigtvis negativa kon-
sekvenser. Det beror på hur man väljer att strukturerar och fördela grönytorna (ibid). 

Tätare städer kan leda till ökad trafikstockning, parkeringsproblem och ökade trafikoly-
ckor (Boyko, Cooper, 2011, s. 13-15). Överbelastning på gångvägar och kollektivtrafik 
kan bli ett problem samt buller och andra störningar ökar. Negativa påverkningar på 
grund av förtätning kan även vara rumsliga konflikter då människor inte får det privata 
utrymme som behövs. (ibid). 

STADSMILJÖ
Under 1970-talet ändrades stadsbyggandet riktning (Rådberg, 1997, s.105-106, 108). 
Man ville bort från funktionalismen och återgå tillbaka till den traditionella stadsmiljön. 
Storskaliga förortsområden slutade byggas och istället började innerstäderna förtätas. 
Det talades om stadens renässans där den historiska europeiska staden blev förebilden 
samtidigt som kritik och missnöje uttrycktes mot det modernistiska stadsbyggandet. 
Stadsmässighet blev ett ledord och den gamla funktionsblandade småskaliga stadsmil-
jön som hade försvunnit skulle återupplivas. Det som menades med europeiska staden 
var den förindustriella staden, en sammanhållen stad av måttlig storlek som är så stor 
att det är gångavstånd inom staden (Rådberg, 1997). Gator och torg bildar karaktärsfulla 
stadsrum. Bostadshus med butik eller verksamheter i bottenvåningen. Från den funk-
tionalistiska öppna stadsplanen återgicks det till att forma städerna efter det traditionella 
mönster som format städerna fram till 1900-talet (ibid). Enligt Jane Jacobs (2004) finns 
det fyra nödvändiga förutsättningar för att skapa en fungerande stad med mångfald. Det 
första är att det ska finnas mer än en primär funktion, en blandning av bostäder och ar-
betsområden. För det andra ska stadsdelen vara byggd som en kvartersstad och med ko-
rta kvarter vilket ökar antalet korsande rörelser, d.v.s. mängden potentiella möten. Tred-
je är att kvarterets fastigheter ska vara av blandad ålder och skick då nybygge oftast har 
högre hyror som konkurrerar ut verksamheter och hyresgäster. Fjärde förutsättningen 
är att det krävs en viss täthet i bebyggelsen, en tillräcklig mängd människor för att det 
ska finnas ett bra underlag för verksamheter och service. Den traditionella stadsmiljön 
erbjuder fler möjligheter till möten, konfrontationer och samarbete mellan olika yrkes-
grupper, sociala grupper och verksamheter än den miljö den funktionsindelade staden 

enligt Söderlind (1998, s.23). Den blandade staden ger en rikare kultur än den moderna, 
genomplanerade staden. Söderlind säger att det knappast är någon slump att kultur och 
nöjesställen som teatrar, konstutställningar och andra sociala mötesplatser söker sig till 
de traditionella stadsmiljöerna (ibid). Westin (2010), s.19,30) beskriver stadsmässighet 
som ett samlingsnamn för det nya sättet att bygga efter traditionella mönster som bör-
jade under 1980-talet Detta nya stadsplaneringsideal vill bryta med det modernistiska 
byggsättet, som har gett upphov till utglesande sovstäder. Istället vill man bygga stads-
mässigt med innerstaden som förebild (ibid). 

Kritik mot stadsmässighet
I stadsbyggandet efter funktionalism så finns det en övertro på förtätning enligt Råd-
berg (1997, s113). Han menar att den höga befolkningstäthet, som Jane Jacobs talade 
om, inte nödvändigtvis skapar en stadskänsla. Stadsförnyelseprojekt under 1980-talet 
har inte alltid visat att täthet säkerställer ett rikligt liv på gator. Stadskärnans attrak-
tivitet beror på det centrala läget, historiska miljöerna och andra faktorer. Nybyggda 
områden blir inte attraktiva endast av att bygga enligt stenstadens former (ibid). Westin 
talar om glappet mellan vision och verklighet, skillnaden mellan arkitektens ögon och 
hur flanören, individen upplever staden (Westin, 2010, s19). Westin beskriver att dagens 
så kallade stadsmässiga byggande egentligen är en förklädd funktionalism. Det har inte 
skett någon egentlig brytning från modernism. Trots att det förespråkats att bygga tradi-
tionella, urbana miljöer så har funktionerna av stadsmiljön inte ändrats (ibid). 
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BLANDAD STAD
Blandstadsprincipen framhålls som en modell i arbetet för en hållbar stadsutveckling 
både nationellt och globalt (Bellander, Boverket, 2005, s.4-5). I många kommunala plan-
dokument finns blandstaden som planeringsmål eftersom modellen anses ge en socialt 
och mångfaldig boendemiljö samt kräver mindre resande. Definitionen av blandstaden 
beskrivs som komplex till utformning och innehåll, med en tät men tydlig bebyggel-
sestruktur som ska ge närhet mellan verksamheter och människor, kontinuerliga up-
plevelser och händelser i rummet och ett rikt folkliv som vi förknippar med begreppet 
stad. Inom gångavstånd från bostäder ska det finnas ett flertal funktioner som affärer, 
arbetsplatser, kulturella och sociala mötesplatser. Det ska finnas möjligheter att bo och 
arbeta i samma område. Gaturummen beskrivs vara de bärande elementen i en tät 
struktur (ibid). 

En kvalitet i blandstaden beskrivs vara att det är befolkat hela dygnet vilket ger bättre 
förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet (Bellander, Boverket, 2005). Säkerhet och 
trygghet har blivit viktiga parametrar i planeringsprocessen då människor vill ha ett 
större mått av trygghet i sin närmiljö. Befolkade rum är tryggare att vistas i än ödsli-
ga (Boverket, 2008). Enligt Gehl (2011) innebär bra planering i första hand se till att 
det finns liv i den gemensamma miljön. Välgestaltade bottenvåningar som är öppna 
möjliggör relationer mellan inne och ute, liksom det privata och det offentliga. Förbät-
trad orienterbarhet bidrar också till ökad trygghet. Att t.ex. gårdar är funktionella och 
estetiska är viktiga förutsättningar för människor ska trivas och känna sig trygga samt 
att bostadsområdena ska fungera och vara uppskattade (ibid).  Det är inte bara behovet 
av bostäder har ändrats, utomhusmiljöerna behöver också anpassas efter dagens behov 
(Boverket, 2008). Om en blandning av funktioner och bostäder för olika människor 
planeras så kommer det att behöva anpassas efter allas behov och intressen. Då var fokus 
på barnfamiljer så blev det mycket lekplatser och ytor för barn, vilket är en kvalité som 
fortfarande uppskattas av många. Enligt Boverket behöver utemiljöerna även anpassas 
för fler målgrupper som studenter, pensionärer, föräldralediga, arbetslösa m.fl. (ibid).  

Utmaningar med funktionsintegrering
Att se till att offentliga rum blir befolkade kan vara svårt då människorna inte alltid 
räcker till i miljonprogrammets områden (Boverket, 2008). Bellander (2005) påpekar 
att blandstaden har visat sig vara svårt att realisera och det finns stora problem att uppnå 
och behålla önskad funktionsblandning (2005, s.29-30). Idén med att centrum ska vara 
en gata och inte ett centralt samlande butikstorg inte fungerat, det har i vissa fall inte 
bidragit till det gatuliv som önskats. I rapporten Blandstaden (Boverket, 2005) presente-

ras några exempel på stadsdelar som planerats med blandstaden som planeringsmål och 
de problem som har uppstått. Alla områden har haft problem med tomma lokaler sedan 
de uppfördes. Höga hyresnivåer bidrog till att kundunderlaget blev för litet. Service-
funktioner som restauranger och större livsmedelsbutiker har visat sig klara bäst. Att 
skapa en blandning av boendeformer med olika upplåtelseformer och olika hustyper har 
lyckats bättre än etableringen av företagsverksamheter. Bellander trycker på att trafik-
flödenas och genomfartstrafikens betydelse för lokaliseringar och företags överlevnad 
inte ska underskattas. Det gäller alla trafikslag, bil-, kollektiv-, gång- och cykeltrafik.
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REFERENSSTUDIER
FÖRTÄTNING OCH UTVECKLING AV 
MILJONPROGRAMSOMRÅDEN I TRE KOMMUNER

DEL 3

För att ta reda på hur förtätning och utveckling sker i miljonpro-
gramsområden i andra kommuner har referenstudier gjorts i tre oli-
ka stadsdelar. Stadsdelarna ligger i Malmö, Göteborg och Stockholm. 
Intervjuer gjordes med stadsbyggnadskontoren i samtliga kommuner 
för att se hur de planerar utvecklingen. Översiktsplaner, detaljplaner 
och planprogram har tagits till hjälp för att få ytterligare information 
om planeringen.

Figur 10. Referenstudieområden
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I studien av Tensta och Rinkeby har en intervju gjorts med Peter Lundevall 
som arbetar på Stockholms stadsbyggnadskontor. Planprogram och detaljplan-
er som beskriver de övergripande förändringarna i området har även studerats 
i referensstudien. Tensta och Rinkeby som ingår i satsningen Järvalyftet valdes 
som referensområden eftersom det pågår utveckling och förtätning i båda om-
rådena som är intressanta. 

Tensta och Rinkeby uppfördes under 1966-1972 och är två av de sex samman-
hängande stadsdelarna som ingår i Järvalyftet i Stockholm, där man vill lyfta 
dessa områden som har ett utbrett utanförskap i dag. Det är en satsning av 
Stockholms stad och andra aktörer på en långsiktig social och ekonomisk ut-
veckling i stadsdelarna kring Järvafältet. Det finns nio utvecklingsteman för 
stadsdelarna runt Järva och Järvafältet ur Vision Järva 2030 (Stockholm kom-
munstyrelse, 2009): 

1.  Aktivera Järva friområde och stärk kopplingen till stadsdelarna
2.  Bygg nytt i strategiska lägen
3.  Länka samman stadsdelar
4.  Koppla ihop gatunätet – där det gör nytta
5   Utveckla de centrala stråken
6.  Respektera och utveckla värden i befintlig bebyggelse
7.  Bryt trafikseparering – där det gör nytta
8.  Gör gångvägnätet tydligare
9.  Använd ny bebyggelse för att stärka stadsdelarnas identitet

Tensta har ca 18 000 invånare (Stockholm stad, 2015a) och drygt 6 300 bostäder 
varav ca 130 är småhus. Bebyggelsen i Tensta består till hälften av två till tre 
våningar höga bostadshus. Strukturen i stadsdelen präglas av trafiksepare-
ring. Den har en gles gatustruktur med tre nedsänkta huvudstråk för biltrafik i 
nord-sydligriktning samt tre huvudstråk i öst-västlig riktning som knyter sam-
man bebyggelsen med de gemensamma funktionerna. Fysiska kvaliteter som 
beskrivs är välplanerade bostäder, trafiksäkra gångvägar, god kollektivtrafik 
och nära till friområde (Stockholms stad, 2015b). 

Figur 11. Tensta, Rinkeby och Stockholm centrum
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Rinkeby har ca 15 900 invånare (Stockholm stad, 2015a). Stadsdelen beskrivs som yt-
terstadens mest tätbefolkade och trångbodda stadsdel och därmed är de begränsade fri-
ytorna redan väldigt belastade så framtida kompletterings ska göras med stor omsorg 
(Stockholms kommunstyrelse, 2009). Bebyggelsen beskrivs som enhetligt planerade vad 
gäller hustyper, upplåtelseformer, lägenheters storlekar, innehåll och funktion. Enligt 
strukturplanens övergripande mål för Rinkeby så ska principerna för mångfald och var-
iation genomsyra den fortsatta planeringen för att åstadkomma en varierad och trevlig 
boendemiljö (Stockholm stad, 2011). I både Tensta och Rinkeby är huvudstråken drag-
na i nord-sydlig och väst-östlig riktning genom bebyggelsen (ibid).

UTVECKLING I TENSTA OCH RINKEBY

Förbättra kopplingar
I både Vision Järva 2030 och i Rinkebys strukturplan nämns sammanlänkning av stads-
delar och att skapa nya kopplingar som mål (Stockholm stad, 2011). Det är positivt att 
bygga ihop stadsdelarna med intilliggande stadsdelar genom komplettering med nybe-
byggelse (Stockholm kommunstyrelse, 2009, s.43). Gatunätet ska kopplas ihop bättre 
där det är möjligt och gångvägnäten ska göras tydligare (Stockholm stad, Byggprojekt i 
Järva). 

I anslutning till Rinkeby allé byggs en bro över E18 till närliggande stadsdelen Stora Ur-
svik för att skapa bättre kopplingar mellan de två stadsdelarna. Det beskrivs som särskilt 
angeläget med en sammankoppling då bron kommer att ge boende på motsvarande sida 
möjligheter att nå de kollektiva transportmedlen som finns i båda stadsdelarna (Stock-
holm stad, Byggprojekt i Järva).  

Rinkebyterrassen är en 300 m lång överdäckning med bostäder som byggs över E18 
och ska förbättra Rinkebybornas kopplingar till Järvafältet (Stockholm stad, 2008). 
Förlängningen möjliggör en ny koppling mellan Rinkeby och Järva/Kista. En liknande 
överdäckning med bostäder föreslås på E18 i Tensta (Stockholm stad, 2015a). Förslaget 
beskrivs bidra till Stockholms bostadsmål samt fungera som en brygga mellan friområ-
det och stadsbebyggelsen (ibid).

Bryt barriärer
Enligt Vision Järva 2030 (Stockholm kommunstyrelse, 2009) ska gatunäten kopplas ihop 
och trafikseparation ska brytas där det gör nytta. Dokumentet lyfter fram att det finns ett 

stort antal barn i stadsdelarna och att det ska noteras att trafikseparationen utformades 
för barnens säkerhet och trygghet. 

I Tensta och Rinkeby är åtskillnaden mellan biltrafik och gångtrafik utmärkande då 
trafiksepareringen syns tydligt på en del stråk då gång- och cykeltrafik som är separe-
rade från biltrafiken genom placering på olika nivåskillnader och gångbroar (Nylander, 
2013). En del av gatorna för fordonstrafik ligger 3-4 meter under husens entrénivåer och 
gårdar. Förutom nivåskillnader skapar trafiksepareringen barriärer då en del av gatorna 
saknar trottoarer (Stockholm stad, 2011). Enligt Lundevall (2016) så nådde trafiksepara-
tionen sitt krön under miljonprogrammets år. Stora tankar på att människor i framtiden 
skulle ha ett stort bilinnehav ledde till att det planerades stora parkeringsytor i form av 
markparkering och parkeringshus i dessa områden. I dag så är det i genomsnitt lägre 
bilinnehav vilket har lett till att parkeringsytorna kan stå ödsliga. Det skapar intressanta 
möjligheter till förtätning. Flera förtätningsprojekt sker på parkeringsytor som inte ut-
nyttjas fullt ut (ibid). 

Vid centrumområdena ses det som positivt att försöka finna alternativa lösningar till 
trafiksepareringen. Det betonas att en avvägning av hur stor nyttan skulle bli att t.ex. 
riva gångbroar för att få ett levande stadsliv skulle vara jämfört med ett trafikseparerat 
gångsystem som är trafiksäkert.

Även bebyggelse skapar barriärer. I Rinkebys strukturplan nämns brytning av barriärer 
inom kvarteren som ett mål (Stockholms stad, 2009). Sammankopplade byggnader vid 
centrum samt murar långs med Rinkebyplan utgör långa barriärer. Ny bebyggelse ska 
skapa bättre kopplingar inom stadsdelen genom att skapa nya passager genom tidigare 
barriärer (ibid). 

Omvandling av stråk till stadsgator
Både i Tensta och i Rinkeby jobbar man med stråk som ska bli livliga huvudgator och 
som tidigare har saknat förutsättningar för ett stadsliv. Kompletteringar med trottoarer, 
trädplantering och nya affärslokaler längs stråk sker i både Tensta och Rinkeby (Bover-
ket, 2010). Genom att förändra gatans karaktär med trottoarer och kantstensparker-
ing dämpas hastigheten naturligt (Stockholm stad, 2011). Enligt Lundevall (2016) har 
stråken varit dränerade på liv och det har inte varit till för att människor ska gå vid 
gatorna utan på gångstråken bakom. 

På Rinkeby allé, som är en av Rinkebys huvudgator, ska nivåskillnader byggas bort och 
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Figur 12. Nya bostäder Rinkeby Figur 13. Radhus i Kvarteret Järinge (Stockholm stad)

istället ska det bli en stadsgata med breda gångbanor, butiker och varierad bostadsbe-
byggelse ha entréer mot allén (Stockholm stad, Byggprojekt i Järva). 

Rinkebystråket håller på att rustas upp och göras om till ett levande stråk med affärer 
och butiker samt omvandlas till en trafiksäker stadsmiljö med trottoarer, trädplanterin-
gar, butikverksamheter och restauranger (Stockholm stad, Byggprojekt i Järva). 

Förstärkta målpunkter längs stråk
I Rinkeby knyts olika målpunkter samman genom Rinkeby allé som får en omfattande 
förändringar med nya väggar och entréer. Rinkeby centrum som är en viktig målpunkt 
med en tunnelbanestation som ligger i anslutning till Rinkeby allé. Centrumet beskrivs 
ha rumsliga kvaliteter med ett intimt torg men är i behov av upprustning (Stockholm 
stad, 2011). Vid en av korsningarna på Rinkeby allé kommer en moské att byggas (Lun-
devall, 2016).  

Grönområden
Vid planering av bebyggelse ska det ta hänsyn till naturvärden genom att antingen bev-
ara naturområden eller utveckla dem till kvartersparker för rekreation (Stockholm kom-
munstyrelse, 2009, s.43-44). Då förtätning sker tas ibland grönytor i anspråk, vilket gör 
det viktigt att se till att de grönytor som återstår är attraktiva och tillgängliga (Lundevall, 
2015). Enligt Stockholm kommunstyrelse (2009) kan ett grönområden med bra kval-
iteter ha likvärdig integrerande effekt som bebyggelse. I Rinkeby ska tillgängligheten 
förbättras för cyklister och gående till och från Hinderstorpsparken. Överdäckningar 
som planeras i både Tensta och Rinkeby ska förbättra kopplingarna till Järvafältet flera 
andra stadsdelar angränsar till. Ett stråk mellan Rinkeby och Kista har byggts i Järvafältet 

för att förbättra kopplingen mellan stadsdelarna.   

Komplettering av bostäder och verksamheter
Flera bostadsprojekt är igång både i Tensta och i Rinkeby. På Rinkebyterrassen, en 300 
m lång överdäckning av E18 byggs ett nytt bostadsområde som ska förbättra Rinkebys 
kopplingar till Järvafältet. Syftet är att bygga ca 350 bostäder med lokaler i bottenvånin-
garna.  12 flerbostadshus planeras bli lika stora andelar hyresrätter och bostadsrätter. De 
nya boendekvaliteterna ska ge möjligheter till boendekarriär i området samt locka till 
nyinflyttning. Terrassen beskrivs som en brytning av den storskaliga stadsfronten mot 
landskapet genom att skapa en ny port till stadsdelen (Stockholm stad, 2008). I Tensta 
byggs en liknande terrass över E18. Bebyggelsen ska innehålla en förskola samt ca 385 
lägenheter, varav 300 bostadsrätter, ca 15 hyresrätter och drygt 70 vårdbostäder (Stock-
holm stad, 2015a). Enligt Vision Järva 2030 (Stockholm kommunstyrelse, 2009) är syftet 
med överdäckningarna att invånarna i stadsdelarna ska få direkt åtkomst till Järvafältets 
natur- och kulturlandskap samtidigt som det bidrar till komplettering av bostäder.

I projektet Kvarteret Järinge byggdes 37 radhus inför bomässan 2006 i Tensta. Syftet var 
att främja integration genom att förnya och öka flexibilitet och variation i bostadsutbu-
det. Tanken var att öka möjligheterna för boendekarriär samt attrahera bostadssökande 
utifrån att flytta till stadsdelen. De låga prisernas i kombination med radhusens egen-
skaper attraherade människor inom och utanför Tensta.  Två byggherrar, JM och Folk-
hem uppförde radhusen som hade 4-5 rum(Larsson, 2012). Enligt Lundevall (2016) 
valde JM att få in ett rum mer i sina bostäder medan Folkhem satsade på att bygga lite 
större bostäder. Det visade sig vara mer efterfrågat med bostäder med fler rum så JMs 
radhus såldes snabbare än Folkhems (Lundevall, 2016). Enligt Larsson (2012) så hade 
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Figur 14a. Flerbostadshus med fönsterlösa gavlar, Tensta (Reppen & Vidén, 2006)

Figur 14b. Nya bostäder genom “dockning” på gavlar, Tensta (Reppen & Vidén, 2006)

många valt att flytta till radhusen för att familjen växte eller att de behövde större bostad, 
men priset och boendekostnaderna var det mest avgörande. I en undersökning 2012 
där 76% av hushållen intervjuades så var ca en femtedel av de boende tidigare bosatta i 
Tensta så en stor del av de inflyttade kom från andra områden (Larsson, 2012).  Ur ett 
integrationsperspektiv så var det lite av en succé enligt Lundevall (2016). Dock påpekar 
han att det inte varit helt lätt för byggherrarna att sälja radhusen till en början och att det 
kanske inte gjordes någon jättevinst på dem. 

Ett höghus med studentlägenheter håller på att byggas sedan hösten 2015 vid tunnelba-
nan i centrala Tensta. Det blir ett färgglatt höghus på 18 våningar med 240 studentlägen-
heter. Nere på bottenvåningen planeras kommersiella lokaler, förråd och en stor sol-
terrass i söder. Att blanda bostadstyper och bygga nytt i centrala lägen är viktiga delar 
i stadens vision och studentbostäder är ett bra tillskott i stadsdelen (Stockholm stad, 
2016a).

Förbättrad uppsikt och trygghet genom förtätning och upprustning 
Ett lyft planeras vid Hyppinge-Risinge plan med ungefär ny 200 bostäder genom up-
prustning av befintlig fastighet, tillbyggnad samt påbyggnad. I dag består platsen av 
lamellhus med fönsterlösa gavlar mot stora parkeringsytor. Förnyelsen innebär att hus 
”dockas” på gavlarna på den norra sidan på parkeringsytor som har god tillgång till soll-
jus. Gavelbyggnaderna ska bestå av bostäder med butiker i bottenvåningen som täcker 
dagens höga betongmur med garage innanför. Parkeringen kommer att flyttas till de be-
fintliga garagen. Eventuella bokaler planeras så möjligheten ges till lokaler med bostäder 
i två våningar ovan. Påbyggnad med en våning planeras även på taken av lamellhusen 
samt nybyggnad mellan husen (Stockholm stad, 2016b). Gaturummet är väldigt brett, 
44m jämfört med en stadsgata i innerstan på 18m. Genom att docka på gavelbyggnader 
blir gaturummet snävare med fönster som vetter mot gatan. Fönstren ger ögon så det blir 
en relation mellan de boende och de som går på gatan (Lundevall, 2016). Gaturummet 
omvandlas från dagens gatuslinga med parkering i mitten till en centrerad angöringsga-
ta med alléträd (Stockholm stad, 2016b). Enligt Lundevall (2016) så är projektet ett in-
tressant exempel på hur man kan förnya och skapa nya värden i ett ointressant gaturum. 
I kvarteren Toftinge och Vämlinge vid Tensta allé fanns det liknande problem med fön-
sterlösa gavlar och stora parkeringsytor. Gavelpåbyggnad av befintliga loftgångshus har 
byggts på. Lägenheter med varierande storlekar, 1, 2, 4, 5 och 6 rummare byggdes och 
inflyttning skedde 2010 och 2013. Efter ombyggnationen hamnade parkeringskvoten på 
0,61 (www.svenskabostäder.se). 
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Parkering
Ett befintligt garage i Rinkeby är viktigt för stadsdelen vid utveckling. Det är kostsamt att 
bygga garage idag och därmed behåll garaget som rymmer 150 platser (Stockholm stad, 
2011, s.15-16). Förbättrad tillgänglighet och renovering av fasad är åtgärder som ska 
förbättra gatumiljön. I Rinkeby planerar Svenska bostäder att bygga bostäder på garage 
och bebygga på markparkeringar. Förskola föreslås bygga på en befintlig markparkering.  

Upprustning av bostäder och utemiljön
Många hus och gårdar är i dåligt skick och det är viktigt att upprustningen ska göra 
områdena trivsammare, tryggare och bättre ur miljösynpunkt och framförallt bli ener-
gieffektivare (Stockholm kommunstyrelse, 2009, s.44). Utvecklingen av gårdarna bör ske 
i en process med boende då det har visat att delaktigheten bidragit till större ansvar och 
gårdarna har kunnat behållas i bättre skick. Åtgärder som görs i gårdsarbetet är bland 
annat energieffektivbelysning på gårdar och i trapphus, boulebanor, gemensamma gril-
lar och uteplatser, öppna dagvattenlösningar, lekytor och miljöanpassade växtval (ibid). 
Svenska bostäder planerar att rusta upp samtliga fastigheter både invändigt och utvän-
digt i Rinkeby. Slitna gårdar ska rustas upp och kvaliteten på gatu- och parkrummen ska 
höjas (Stockholm stad, 2011, s.15). 

Alla områden har sina egna förutsättningar 
”Alla områden har sina förutsättningar. Man kan hämta inspiration, men karaktären 
och inkännande av områden måste utgå från varje enskilt miljonprogramsområde egna 
förutsättningar. Bara för att fungerar på ett ställe så är det inte säkert att det fungerar för 
ett annat ställe.” – Peter Lundevall (2016)
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Figur 15. Bergsjön och Göteborg centrum

I studien av Bergsjön har en telefonintervju gjorts med Therese Axenborg 
som arbetar på Göteborgs stadsbyggnadskontor. Planprogram, detaljplaner 
samt information om Bergsjön 2021 som beskriver de övergripande förän-
dringarna i området har även använts i referenstudien. 

Bergsjön ligger ca 8 km från nordöst om Göteborg med ett invånarantal på 
va 16 500 (Göteborgs stad, 2016). Bergsjön har en befolkning som till stor 
del har utländskt påbrå samtidigt som nära hälften av invånarna är under 30 
år (www.bergsjon 2021.com). Det finns få arbetsplatser och en dålig fysisk 
kontakt med arbetsmarknaden. Medelinkomsten i Bergsjön ligger under 
medel i Göteborg (Göteborgs stad, 2016). 

Stadsdelen byggdes enligt då tidens ideal och placerades utanför staden som 
en satellitstad med mycket grönska (Boverket, 2015b). Stadsdelen är my-
cket kuperad och ligger innanför en ringled med matargator. Längs med 
ringleden ligger garage och parkeringsplatsdäck. Inne i stadsdelen ligger 
bebyggelsegrupperna som öar omgivna av natur. Med mörka skogar och 
brist på trafikerade stråk inne i området upplevs området i dag som otryg-
gt. På grund av separationen av trafikslag har gångvägar blivit mörka och 
isolerade vilket ökar den upplevda otryggheten(www.bergsjon 2021.com). 
På grund av funktionssepareringen planerades att boende skulle pendla till 
arbetsplatserna, vilket fortfarande finns kvar idag (Göteborgs stad, 2016). 
Sedan bebyggelsen uppfördes under 1960 – och 1970-talet har nybyggna-
tionen av bostäder i Bergsjön skett i mycket liten skala (www.bergsjon 2021.
com). Det är glest bebyggt i området och därmed finns det goda möjligheter 
till förtätning. Ett antal fastighetsägare som gått ihop i ett samarbete som 
heter Bergsjön 2021 vill genom att bygga nytt och varierat lyfta utvecklingen 
i Bergsjön och göra stadsdelen mer attraktivt. Detta ska inte bara gynna 
stadsdelen utan hela Göteborg. Samarbetet ska genom ett helhetsgrepp 
tillföra nybyggnationer samt skapa nya miljöer och mötesplatser för att få 
nya värden i området. Ett av målen är att utveckla ett blandat boende som 
möjliggör boendekarriär och inflyttning av nya boende för att bidra till en 
positiv utveckling i Bergsjön. Enligt Axenborg (2016) så förekommer en 
generell bostadsbrist så det finns en efterfrågan på bostäder. Ett av målen 
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Figur 16. Flygperspektiv av Bergsjön (Göteborg stad, 2016)

är att få en hel utveckling för att få en sammanhållen stad där man försöker binda ihop 
och utnyttja mellan-områden till stadsutveckling. Samtidigt vill man bygga för en so-
cialhållbarhet. 

Ur ett socioekonomisk och folkhälsoaspekt så är Bergsjön ett av Göteborgs mest utsatta 
områden (Axenborg, 2016). Ur ett stadsutvecklingsperspektiv så har det inte hänt så 
mycket för att läget inte är så attraktivt och marknaden är inte intresserad av det. Det 
kostar mycket att bygga i de här stadsdelarna och sedan får man inte ut exploatering-
skostnaderna. Stadsbyggnadskontoret jobbar med fastighetsägarna för att försöka job-
ba in genomförandet redan i programskedet för att jobba med infrastrukturområdena 
bland annat. Enligt Axenborg (2016) så är det kostsamt och det har diskuterats internt 
och delvis politiskt så att alla vet att projekten i en sådan stadsdel innebär att kommunen 
får betala en del. Det man vinner på är de mjuka frågorna som inte riktigt kan mätas i 
pengar. Om man vill jobba för en jämlik stad så måste man göra på ett annat sätt som 
marknaden själv inte kan göra (ibid).

Bergsjön präglas av trafikstrukturen, spårvagnsdragningen, naturen och den storskaliga 
bebyggelsen. I planprogrammet framställs det att strukturen både har en del kvaliteter 
och svårigheter. De bilfria bostadskvarteren, ljusa lägenheter, närhet till kollektivtrafik, 
närhet till lokalt centrum, natur och grönska som beskrivs som kvaliteter. Stort bostads-
bestånd, bra kollektivtrafikstråk, friytor och naturområden är viktiga tillgångar i områ-
det. Dock har strukturen visat sig ha negativa sidor. Området upplevs som svår orienter-
at och otryggt. Vikande handel på de lokala torgen, få arbetstillfällen i närområdet samt 
oattraktiva miljöer har påverkats området (Göteborgs stad, 2016).  

UTVECKLING I BERGSJÖN

Koppla ihop och ta bort barriärer
Enligt Axenborg (2016) är det ett stort fokus att försöka bygga ihop stadsdelen. Vikti-
ga mellanrum i Bergsjön behöver byggas ihop men även att länka samman stadsdelen 
med omkringliggande stadsdelar är av stor vikt (ibid). Detta förklaras som viktigt för 
att Bergsjön ska få bättre förutsättningar för social hållbarhet, ökad orienterbarhet och 
sammanhängande bebyggelseområden (Göteborgs stad, 2016). 

De största barriärerna i området är trafikområdena med större vägar och gröna mel-
lanytor. Vägarna har högre kapacitet än behovet vilket ger möjligheten att förändra 
och använda marken effektivare. Det tas upp att bygga samman staden kan innebära 
en konflikt mellan sociala och ekologiska aspekter. Det som idag upplevs som barriär 
(fysisk och/eller mental) kan vara en grön spridningskorridor eller större grönområde 
(Göteborgs stad, 2016).

Förstärkning av knutpunkter
Det som planeras göras är att förstärka knutpunkter genom att skapa fler målpunkter, 
fler boende, ökad service och sammanhängande stadsstruktur med stråk och platser 
för att få ett levande lokal liv. Rymdtorget är en viktig plats i kollektivtrafiksystemet och 
därmed en viktig punkt att utveckla och förbättra (Göteborgs stad, 2016). Detaljplaner 
för ett nytt kulturhus vid Rymdtorget håller på att tas fram (Axenborg, 2016) 

Skapa rum och stråk för alla 
Utgångspunkten är att ersätta trafiksepareringen med lika prioritet mellan olika trafik-
slag för ökat folkliv och känsla av trygghet. Det lokala trafiknätet ska utvecklas och större 
vägar omvandlas till gaturum med minskad framkomlighet för fordonstrafik och ökad 
tillgänglighet. Rörelsenätet ska utvecklas som attraktivt för människor i rörelse med var-
iation, aktiva bottenvåningar, korta kvartersmått, orienterbarhet och visuell tydlighet. 
Placering och utformning av byggnader är viktigt för att sudda gränser, stödja stråk, 
orienterbarhet och rumslighet. Varje tillkommande ny byggnad ska medvetet placeras 
och utformas för att tillföra något till stadsrummen (Göteborgs stad, 2016).
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Figur 17. Bergsjön (Göteborg stad, 2016)

Grönområden
De grönområdena som finns idag behöver utvecklas så det gröna i högre ut-
sträckning blir en kvalitet i stadsmiljön. Det finns större sammanhängande na-
turområden i och runt Bergsjön och dessa är en kvalitet och viktiga för stadsdelen 
och hela staden. Tillgängligheten till dessa behöver förbättras, barriärer behöver 
tas bort och entréer tydliggöras. Naturlik grönska behöver kompletteras med att 
delvis omvandlas till park och andra mötesplatser (Göteborgs stad, 2016). Vid 
förtätning vill man lämna väldigt mycket som natur, det är en viktig kvalité i Bergs-
jön (Axenborg, 2016). Det finns en badsjö som är en väldigt stor kvalité som lockar 
ett stort område runt omkring som man vill bevara. En kombination av att ha kvar 
naturkänsla vid förtätning och då stadsdelar kopplas ihop är något som behöver 
jobbas med (ibid). 

Blandning av bostäder
Största delen av bostäderna är hyresrätter, uppemot 90% så det är önskvärt att 
försöka skapa en blandning (Axenborg, 2016). Ny bostadsbebyggelse ska ha en 
ökad blandning av upplåtelseformer för att främja ökad kvarboende samt öka 
boendealternativ för andra. Många som flyttar från stadsdelen söker sig till andra 
typer av boenden och man vill komplettera så att människor kan bo kvar. Det plan-
eras att bygga radhus och bostadsrätter för att få ett bredare utbud av bostadstyper 
och upplåtelseformer. Det finns fina gårdsmiljöer med kvaliteter och där vill man 
inte gå in och förtäta utan bygga ihop mer och bevara mycket av de kvalitéerna 
som finns. Blandat innehåll i bebyggelsen och fler stråk kan skapa mer attraktiva 
och trygga miljöer. För att locka till nyinflyttning föreslås bebyggelse som student-
boende, eget byggande och byggemenskaper. Storskaligheten som finns idag ska 
brytas och ny bebyggelse ska präglas av småskalighet och täthet (Göteborgs stad, 
2016). Förtätning planeras på en del gamla parkeringsgarage som rivs eftersom det 
finns ett överskott samt att de är dåliga och väldigt otrygga. Vid kompletteringar 
med radhus kommer parkeringen att hamna vid bostäderna. En del sektioner av 
gator och stora områden ska smalnas av och förtätas då de blivit stora barriärer 
(Axenborg, 2016).

Komplettering av verksamheter och service
Bergsjön behöver kompletteras med lokaler för icke störande verksamheter (Göte-
borgs stad, 2016).. Kompletteringen kanske dels genom utveckling av mindre 
kluster och dels i lokaler i bottenvåningarna. Utgångspunkten ära att det ska för-
beredas för lokaler i bottenvåningarna vid viktiga platser och stråk Vid utbygg-

nad av bostäder behövs även utbyggnad av offentliga servicen såsom förskolor, 
skolor, bostäder med särskild service, kultur etc. Dagens service används fullt ut 
och klarar inte en ökad efterfrågan (ibid). 
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I studien av Holma har en intervju gjorts med Marianne Dock som arbetar 
med förtätning och utveckling av Holma och Kroksbäck på Malmö stads-
byggnadskontor. Planförslaget och detaljplaner som beskriver de övergri-
pande förändringarna i området har även studerats i referensstudien. 

Malmö har fyra övergripande strategier för utvecklingen av staden som ska 
bli en blandad, tät och grönstad som är anpassat till gång- cykel- och koll-
ektivtrafik:

• Utnyttja stationsnära lägen och kollektivtrafikstråk
• Skapa mer blandad stad
• Omvandla trafikleder till stadsgator
• Utveckla mellanrummen, det gröna och det blå

Holma genomgår en omfattande förnyelse och förvandling just nu. Ett 
nytt torg och flera projekt är på gång för att skapa en ny attraktiv stadsdel 
med nya bostäder och möjligheter. Med ledorden tätt, grönt och blandat är 
Malmö stads intentioner att staden ska växa innanför Yttre ringvägen på 
ett sätt som både förenar och läker samman staden (Malmö stad, 2015a). 
Förändringarna ska bidra till en mindre segregerad stad och stadsplanerin-
gens möjligheter lyfts fram för att vara en drivande faktor för sociala förän-
dringar. I takt med den fysiska utvecklingen så ska trygghet, skolresultat 
och sysselsättningsgrad förbättras. Målpunkter och attraktioner ska locka 
till aktiviteter för boende men det ska även för människor från hela sta-
den och regionen. Malmö stad jobbar tillsammans med två fastighetsbolag, 
MKB Fastighets AB och Riksbyggen i ett projekt som heter Holmastan som 
ska tillföra 1100 nya lägenheter under minst en 15-årsperiod (www.holmas-
tan.se).

Fram till början av 1970-talet bestod Holma huvudsakligen av åkermark 
och tillhörde en gård. Mellan 1972-74 byggdes Holma och alla fastigheter 
byggdes i sort sett då (www.holmastan.se). Ca 1500 lägenheter byggdes. 
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En tredjedel av lägenheterna som byggdes är bostadsrätter som ingår i Riksbyggen och 
övriga är hyresrätter som ägs och förvaltas av MKB fastighets AB. Nästan 80 procent av 
lägenheterna är två eller tre rum med kök (www.holmastan.se).

Med tiden har innerstaden expanderat och omslutit stadsdelen, så i dag ligger det 
förhållandevis centralt. Väster om Holma ligger bostadsområdet Kroksbäck. Mellan de 
två bostadsområdena ligger Krokbäcksparken som är Malmös tredje största park. Då 
citytunneln i Malmö öppnades 2010 placerades en av stationerna i Hyllie som ligger 
med ca 10 minuter gångavstånd söder om Holma. Med viktiga målpunkter som shop-
pingcentret Emporia, Malmö Arena och citytunnelns station i Hyllie upplevs Holma i 
dag mer centralt och har goda förutsättningar att utvecklas (Malmö stad, 2015a). Änd-
ringarna i området kommer ske i etapper under en lång tid. ”Målsättningen är att bevara 
det som är bra, samtidigt som nya byggnader med bostäder, kontor, service och nya 
arbetsplatser tillkommer”. Nya mötesplatser, torg och trafiklösningar planeras i Holma. 
Med de nya förändringarna är förhoppningen att området bättre kopplas samman med 
närliggande stadsdelar (Malmö stad, 2015b).

I Holma finns det nästan enbart bostäder och de är lika varandra vad gäller storlek, 
typ och upplåtelseform (Malmö stad, 2015a). Det finns få service och arbetsplatser. Det 
finns fler ekonomiskt resursfattiga och fler utrikesfödda än genomsnittet i Malmö. In-
vånarna har generellt inte lika god förutsättningar att ta del av den mångfald resurser 
som erbjuds i övriga staden, därför är det viktigt att föra in fler varierade resurser i om-
rådet. Att få en större blandning och tillgång till mångfald av resurser beskrivs ge alla en 
bättre förutsättning för jämlika livsvillkor (ibid). 

UTVECKLING I HOLMA

Förbättra kopplingar 
Kantområdena är idag nästan helt obebyggda och kommer att fyllas med bebyggelse 
av en helt annan karaktär än de befintliga bostadsområdena. Utformningen av gränsen 
mellan befintlig och ny bebyggelse är särskilt viktig. Gränsen ska bli ska inte bli en ny 
barriär utan ett spännande tillskott (Malmö stad, 2015a, s.22-23).  Malmö stad tror på 
att börja jobba med förtätning i kantzonerna av området mot närliggande stadsdelar för 
att det är större chans att exploatörer vill satsa, samtidigt som man både läker samman 
och förtätar (Dock, 2016). Tack vare Hyllie station bedömer bostadsbolagen att det kan 

gå ihop ekonomiskt att bygga i Holma för att det är ett tillräckligt attraktivt läge för att 
någon ska vilja investera i att bygga där (ibid). 

Bryta barriärer
Likt många andra bostadsområden ligger Holma lite som en enklav med flera leder som 
blir barriärer då de inte är så lätta att ta sig över. Sammanhängande och tydliga stråk, 
över gator, till och genom området, kan bidra till att barriärer överbryggas (Malmö stad, 
2015a, s.22). Enligt Dock (2016) så ser man dessa infartsleder med bussgator och park-
eringsplatser som områden med goda möjligheter att förtäta på. Samtidigt blir det en 
glidande övergång till närliggande stadsdelar så området inte upplevs som en enklav 
(ibid).

Omvandling av vägar till stadsgator
Pildammsvägen och Lorensborgsgatan ska göras om till stadshuvudgator istället för de 
infartsleder de är idag (Malmö stad, 2015a, s.27). De utgör kraftiga barriärer och är inte 
planerade för gång- eller cykeltrafik. Stadsgatornas uppgift är att skapa rörelser, stadsliv 
och funktioner och på det sättet motverka barriäreffekter i staden. Människan ska vara i 
fokus vid utformningen och användandet av stadsgatorna. Befintliga och tillkommande 
gator kopplas ihop med dem för att tätare kopplingar bryter barriärer enligt planpro-
grammet. Gatorna ska karaktäriseras av gång- och cykelvägar på båda sidor, trädplan-
teringar, öppna bottenvåningar med verksamhetslokaler och entréer och tydliga kop-
plingar över gatan och vidare in i områdena på båda sidor. Hastigheterna beräknas bli 
40km/h. Utformningen av gatorna ska tydligt signalera ett dämpat trafiktempo, skapa 
möjligheter för stadsliv och rymma såväl trafik och rörelser som spontan och planerad 
vistelse samt flertal andra funktioner. Korta avsmalningar, sidoförskjutningar och olika 
beläggningar skapar variation och bidrar till lugnt tempo. Gatorna ska kantas av parker-
ing för bilar och cyklar. Korta kvarter och anslutande gator skapar också variation samt 
tillför ljus och rörelser. Dessa avbrott som skapas naturligt beskrivs ha en dämpande 
inverkan på trafiktempo. Tydliggörande av fotgängare och cyklister gör också att bil-
trafikanter sänker hastigheten (ibid). 

Förstärkning av stråk
Förstärkning av stråk lyfts fram som en viktig faktor för att det ska bli en framgångsrik 
utveckling. Det finns bra bilfria samlingsstråk som man vill bevara och en del av stråken 
ska förstärkas genom att kantas av funktioner och verksamheter som bidrar till att de 
blir mer aktiva och trygga. De ska ges tydliga och inbördes olika karaktärer som under 
lättar orienteringen samt bidrar till områdets identitet. Man vill samla liv istället för att 
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Figur 19. Bild till vänster. Nytt punkthus vid Holma torg

sprida ut det. Bottenvåningarnas utformning ska bidra till uppsikt och social kontroll 
samt ha entréer och fönster mot stråken Viktiga lokala funktioner som service, skolor, 
kultur, föreningslokaler, mötesplatser, bokaler och verksamheter samlas längs stråken. 
(Malmö stad, 2015a, s.25). 

Förstärkning av centrum
Första etappen på arbetet av utformningen av Holma är ett torg med handel och 
bostäder. Anledningen till att man valde att bygga ett torg var för att bostadsområdet 
saknade samlingsplatser och mötesplatser där de boende kunde träffas. Det fanns inget 
centrum eller tydlig plats att träffas. Torget är en av Malmös första riktigt stora fysiska 
satsningar i ett miljonprogramsområde. Tre punkthus i 5 och 7 våningar med 61 lägen-
heter och 5 lokaler och ett torg byggs i Holma. Lägenhetsstorlekarna kommer att variera 
med allt från 1:or till 4:or och blir en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Den 
tillkomna lägenhetsfördelningen ska komplettera och minska den homogena struktur 
som finns i området idag. I torget finns ett orangeri som är öppet för alla i området och 
besökare. I punkthusens bottenvåningar finns lokaler med verksamheter som livsme-
delsbutik, frisör, kafé och kebabrestaurang, som har varit efterfrågat då det inte funnits 
butiker i området (MKB, 2015).  

Blandade funktioner
Det beskrivs i planprogrammet (Malmö stad, 2015a, s.14) att platser som används för en 
viss funktion under dagtid kan upplevas som otryggt under kvällstider. Därför föreslås 
att t.ex. skol- och förskolelokaler ska kunna samutnyttjas så att de användas även på 
kvällar och helger vilket kapar trygghet och blir en viktig mötesplats i området (ibid). 

Komplettering av verksamheter, kontor och 
service 
Det har varit viktigt att kolla på vad som missades vid utveckling och förtätning av om-
rådet (Dock, 2016). Enligt Dock är blandningen en del av det. Det finns nästan enbart 
bostäder med ett litet centra som inte har kunnat konkurrera med den externa handeln, 
så i slut ändan har det ändå bara blivit bostäder. En del av förtätningen är därför att öka 
andelen människor för att skapa möjligheten att återskapa någon form av stadsdelscen-
trum med livsmedelsbutik. Längs kanterna vill man bredda utbudet på bostadstyper 
och upplåtelseformer för att få ett mer blandat stadsliknande område med bostäder, 
verksamheter och service. Än så länge är det bara ett skissförslag men man försöker 
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Figur 20a. Bilfritt gångstråk mot Holma torg Figur 20b. Odlingslotter i Kroksbäcksparken

hitta komplement till det som finns idag, t.ex. radhus i kanterna, blandning av kontor 
och parkeringshus (ibid). Malmö stadsbyggnadskontor (2010) lyfter fram att förtätning 
medför att fler människor bor och arbetar på samma yta, vilket ökar underlaget för ser-
vice och kollektivtrafik samtidig som det minskar bilberoendet.

Förbättra orientering
Området beskrivs som lite svårt för utomstående att orientera sig i. Det är svårt att veta 
hur man tar sig in i Holma och det är inte så uppenbart hur man tar sig till Krokbäck-
sparken. Det saknas vanliga ledtrådar som den lite stadsmässigare gatan ger; signaler 
om var servicen är samlad eller den lilla offentliga parken där boende kan träffas. Vidare 
ska stråken få egna karaktärer och tydligare leda till olika målpunkter för att underlätta 
orienteringen. Entréer ska signaleras med särskilt vackra och inbjudande byggnader och 
platser. Badhuset och badhusparken i Krockbäcksparken är exempel på förtydligande 
entréer (Malmö stad, 2015a, s.22-24). 

Grönstruktur
I planprogrammet för Holma och Kroksbäck så påpekar Malmö stad (2015a) att det 
är viktigt att förtätning sker utan avkall på värdefull grönska. Förtätning kan också in-

nebära tillägg av park eller annan rekreationsplats om den funktionen saknas (ibid).

Krokbäcksparken beskrivs som en av de största parkerna i Malmö med goda kvaliteter 
men är inte särskilt välkänd. Målet är att den ska bli en stark målpunkt med aktiviteter 
som lockar de boende i närheten men även människor från hela Malmö. Det ska byggas 
en cykelboulevard genom Krokbäcksparken till Hyllie för att sammanlänka och synlig-
göra parkens kvaliteter för rekreation och utevistelse för fler i den närmsta omgivningen. 
De senaste åren har den rustats upp med puckelbollplan, hundrastplats och temalekplats 
som ofta besöks av barnfamiljer(Malmö stad, 2015a). Nya attraktioner är odlingslotter, 
en badhuspark och Hylliebadet. Trots att parken blir allt mer populär att besöka så kan 
den fortfarande upplevas som folktom och därför otrygg. Att vända uppsikten och kon-
trollen mot parken kan bidra till att parken används mer (Dock, 2016). Genom att få en 
händelserik och trygg kantzon kan parkens och bebyggelsens attraktivitet förstärkas. 
Detta kan ske genom att se till att bostadsområdena vänder sina framsidor mot parken 
med fler fönster, uteplatser, entréer och genom att skapa ny bebyggelse, publika verk-
samheter och öppna bottenvåningar (Malmö stad, 2015a).
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Bostäder 
Tre punkthus i 5 och 7 våningar med 61 lägenheter och 5 lokaler och ett torg har byggts 
i Holma torg. Lägenhetsstorlekarna varierar med allt från 1:or till 4:or och blir en bland-
ning av hyresrätter och bostadsrätter. Den tillkomna lägenhetsfördelningen ska kom-
plettera och minska den homogena struktur som finns i området idag. I punkthusens 
bottenvåningar finns lokaler med verksamheter som livsmedelsbutik, frisör, kafé och 
kebabrestaurang, som har varit efterfrågat då det inte funnits butiker i området (MKB, 
2015). Enligt Dock (2016) är allt uthyrt och det har varit väldigt framgångsrikt trots att 
folk har varit skeptiska till att bygge i området. Förtätningen motiveras som ett sätt att 
bidra till en attraktiv och hållbar stad. Då marken utnyttjas mer intensivt så sparas na-
tur- och jordbruksmark. Förtätning med bostadsbebyggelse föreslås även vid kantzon-
erna av Holma.

Parkering
Bilanvändandet räknas att minska och det satsas på parkeringshus istället för att ha 
parkering på mark eftersom det är lättare att bygga om eller rivas (dock, 2016). Mycket 
av förtätningen sker på parkeringsplatser. Enligt Dock vill man öka cyklandet, då det 
blir ett större moment att hämta bilen längre bit bort än att ha den lättillgänglig kanske 
fler väljer att cykla till närliggande målpunkter istället.

Målpunkter
Målpunkter och attraktioner beskrivs bidra till att överbrygga fysiska, mentala och so-
ciala barriärer (Malmö stad, 2015a, s.15, 25). Det ska finnas utbud som lockar både 
de i de närmsta omgivningarna, som odlingslotter eller andra lokala aktiviteter men 
även i den större skala som lockar människor från hela staden och regionen. Funktioner 
som ökar gemenskap och delaktighet mellan människor samt funktioner som bidrar till 
dragningskraft från intilliggande områden prioriteras. Badhuset och äventyrslekplatsen 
i Krokbäcksparken är några exempel (ibid). Enligt Dock (2016) placerades Hylliebad av 
integrationsskäl men eftersom det är en avgift att komma in på badet så utvecklas områ-
det runt det så alla kan besöka området.

Bevara områdets karaktär
Det påpekas att områdets karaktär inte ska förvanskas, enligheten och grönskan är vik-
tiga att bevara liksom byggnadernas skala och den rätvinkliga strukturen. De gröna 
och lugna gårdarna och de inre stråkens intimitet lyfts fram som värdefullt att bevara. 
Gårdarna tas om hand av hyresgästerna själva vilket har både lett till att det blivit mer 
grönt och omvårdat samtidigt som det skapat en god gemenskap med påtagligt mindre 

nedskräpning och vandalisering. Bostadsområdena behålls i storuträckning bilfria, med 
undantag på fotgängarnas villkor (Malmö stad, 2015a).

Satsa på ett område som har lite bättre rykte
Börja med att satsa på ett område som inte har värst rykte, där man mest sannolikt kan 
lyckas med att öka attraktiviteten och hyra ut eller sälja alla bostäder så det blir ett gott 
exempel (Dock, 2016). Det var några som var skeptiska till att det skulle bli lyckat med 
bostäderna vid Holma torg, men allt är uthyrt och det har gått jättebra (ibid).
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Strategier som används för att utveckla miljonprogramsområdena lyfts fram i tabellen för varje referensområde. Mer detaljerad beskrivning finns under Referenstudier.

	  

	   Tensta/Rinkeby	   Bergsjön	   Holma	  
Förbättrade	  kopplingar	  
inom	  och	  mellan	  
stadsdelar	  
	  

• Bro	  mellan	  Rinkeby	  och	  Stora	  Ursvik	  
• Överdäckning	  med	  bebyggelse	  mot	  

Järvafältet,	  Tensta	  och	  Rinkeby	  

• Viktiga	  mellanrum	  behöver	  byggas	  ihop	  för	  
att	  länka	  samman	  stadsdelen	  med	  
närliggande	  stadsdelar.	  

• Stort	  fokus	  på	  att	  bygga	  ihop	  stadsdelen	  
	  

• Förtätning	  sker	  i	  kantzonerna	  mot	  
närliggande	  stadsdelar	  

• Cykelboulevard	  genom	  Krokbäcksparken	  
till	  Hyllie	  

Barriärer	   • Jämna	  ut	  nivåskillnader	  som	  
trafiksepareringen	  skapat	  

• Nya	  passager	  genom	  bebyggelse	  	  	  

• Trafikerade	  områden	  har	  stora	  mellanytor	  
som	  kan	  förtätas	  

• Sammanhängande	  och	  tydliga	  stråk	  över	  
gator	  till	  och	  genom	  området	  

• Förtätning	  vid	  infartsleder	  	  
	  

Stråk	   • Förminskar	  gaturum	  genom	  
gavelpåbyggnader	  som	  skapar	  uppsikt	  och	  
fler	  bostäder.	  Gaturummet	  blir	  till	  gatuslinga	  
med	  parkering	  i	  mitten	  och	  en	  trädallé	  

• Ersätter	  trafiksepareringen	  med	  lika	  
prioritet	  mellan	  olika	  trafikslag	  för	  ökat	  
folkliv	  och	  trygghet	  

• Stråk	  ska	  bli	  få	  aktiva	  bottenvåningar,	  korta	  
kvartersmått,	  bättre	  orienterbarhet	  och	  
visuell	  tydlighet	  

• Bevara	  bilfria	  stråk	  
• Förstärkning	  genom	  funktioner	  och	  

verksamheter	  kantar	  stråken	  och	  bidrar	  
till	  mer	  aktivitet	  och	  trygghet.	  

• Viktiga	  funktioner	  samlas	  längs	  stråken	  
• Förstärkning	  av	  stråk	  förbättrar	  

orienteringen	  
Omvandling	  av	  vägar	  till	  
stadsgator	  

• Komplettering	  av	  trottoarer,	  bredare	  
gångbanor,	  trädplaneringar,	  
kantstensparkering	  

• Affärslokaler	  längs	  med	  stråken	  samt	  
restauranger.	  

• Större	  vägar	  omvandlas	  till	  gaturum	  med	  
minska	  framkomlighet	  för	  fordonstrafik,	  
ökad	  tillgänglighet,	  aktiva	  bottenvåningar,	  
korta	  kvartersmått,	  mer	  visuell	  tydlighet	  
och	  mer	  attraktiva	  för	  människor	  

• Infartersleder	  görs	  om	  till	  
stadshuvudgator	  för	  att	  skapa	  rörelser,	  
stadsliv	  och	  funktioner	  som	  motverkar	  
barriäreffekter.	  	  

• Komplettering	  av	  gång-‐	  och	  cykelvägar	  
på	  båda	  sidor,	  trädplanteringar,	  öppna	  
bottenvåningar	  med	  verksamhetslokaler	  
och	  entréer	  samt	  tydliga	  kopplingar	  över	  
gatorna.	  	  

Förstärkning	  av	  
målpunkter	  och	  
mötesplatser	  

• Rinkeby	  centrum	  
• Målpunkter	  knyts	  samman	  genom	  stråk	  

• Rymdtorget:	  Nytt	  kulturhus	   • Holma	  torg:	  bostäder,	  verksamhets-‐	  och	  
butikslokaler	  på	  bottenvåningar	  

• Krokbäcksparken:	  odlingslotter,	  
äventyrslekpark,	  badhus	  

Grönområden	   • Förbättrad	  tillgänglighet	  till	  grönområden	   • Naturområden	  behöver	  utvecklas	  så	  de	  blir	  
en	  kvalitet	  i	  staden	  

• Förbättrad	  tillgänglighet,	  bryt	  barriärer	  och	  
tydliggörande	  av	  entréer	  

• Vill	  behålla	  naturkänslan	  i	  stadsdelen	  

• Förstärka	  Kroksbäcksparken	  som	  
målpunkt,	  både	  lokalt	  och	  regionalt	  

• Förbättrad	  uppsikt	  
• Fler	  funktioner	  och	  aktiviteter	  

Bostäder	   • Komplettera	  bostadsutbudet:	  radhus	  och	  
lägenheter	  i	  varierande	  storlekar	  

• Skapa	  blandning	  av	  bostäder:	  radhus	  och	  
bostadsrätter	  

• Alternativa	  boendeformer	  föreslås:	  
studentboende,	  eget	  byggande,	  
byggemenskaper	  

• Komplettering	  av	  lägenheter	  (punkthus):	  
hyresrätter	  och	  bostadsrätter	  	  

• Bostäder	  kombinerat	  med	  lokaler	  
föreslås	  vid	  kantzoner	  

IDENTIFIERADE STRATEGIER I FALLSTUDIEOMRÅDENA
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I denna del görs en sammanfattning de dåtida och nutida ideal och ställer mot varan-
dra. Tankarna att placera stadsdelar nära natur och skapa möjligheter till bättre och 
större bostäder då bostadsbristen och trångboddheten var stor var av goda skäl. Det är 
viktigt att inte glömma bort att bostadsstandarden höjdes för många människor då de 
fick chansen att flytta in i de bostäder som byggdes under miljonprogrammets år. De 
senaste decennierna har tankar och värderingar rörande stadsplanering och dess ideal 
ändrats betydligt samtidig som områden från 1960-70-talet knappt har förändrats. De 
representerar en annan tids samhällsbehov och planeringsideal, vilket gör att de saknar 
en del av de kvaliteter och funktioner som värderas och anses vara viktiga idag. Genom 
förtätning och fysiska förändringar finns det möjligheter att förbättra de svagheter som 
finns i dessa områden. Vid utveckling av miljonprogramsområden så jobbar man idag 
efter andra parametrar och har ett annat sätt att jobba med en del av stadsplanerings-
frågorna. Från litteraturstudien tillsammans med förändringarna i referensområdena 
diskuteras de olika värderingarna som präglade planeringen då och nu. Då de funktion-
alistiska och nutida idealen jämförs med varandra så kan de i många fall nästan läggas 
som varandras motsatser.

Funktionalismens idéer uppstod som en reaktion mot den traditionella stadsform som 
betraktades som trång och osund. Istället skulle det vara ljust och luftigt med god till-
gång till natur. Miljonprogramsområden präglas av de funktionalistiska idéerna om att 
ligga nära naturområden, rationalitet, mätbara värden och de industriella byggmetod-
erna som kom då teknologin utvecklades. Rena, enkla former med förut bestämda 
funktioner var genomgående i den funktionalistiska utformningen, vilket har lett till 
att områdena fått kritik för att vara monotona och tråkiga. Den täta, traditionella och 
småskaliga bebyggelsen, med blandade funktioner och tätare bebyggelse anses vara en 
förebild för att kunna bygga hållbart. Den utspridda bebyggelsen från modernismens 
tid har visat sig ha en del negativa konsekvenser. Tätare städer med blandade funktion-
er lyfts fram som det ideala för hållbar stadsutveckling och det är det som verkar som 
förebild vid utveckling och förtätning i dagens städer. En av motivationerna är att tätare 
städer skapar bättre underlag för service och handel samt bidrar till mer rörelse och liv. 
Rådberg (1997) ifrågasätter dock förtätningens förmåga att skapa liv. Täthet genererar 

inte nödvändigtvis liv på gator och platser. Med rätt planering och utformning skulle 
man säkert kunna skapa de värden som man strävar efter för utvalda områden. 

I dagens planering ligger det stort fokus på att skapa hållbara städer som ska förbli bra 
och attraktiva under en lång tid. Det kan uppfattas som att rekordårens byggen blev som 
de blev på grund att de byggdes i all hast för att tillgodose bostadsbehovet. Till viss del 
kan det stämma, man behövde hålla nere produktionspriserna samt hålla upp produk-
tionstaken, men det är ändå de funktionalistiska idéerna och idealen som präglar ut-
formningen. Allt från att ha närhet till natur till funktionsuppdelningen av kvartersmark 
och den avskalade estetiken på byggnaderna. Då de funktionalistiska och nutida idealen 
jämförs med varandra så kan de i många fall nästan läggas som varandras motsatser. 
Nedanför jämförs de olika idealen som präglade rekordårens byggande med dagens.

Blandad vs funktionsuppdelad bebyggelse
Idag så strävar man efter en blandning av bebyggelse med bostäder, verksamheter, butiker 
och service gentemot det funktionsuppdelade planeringsidealet som var genomgående 
i stadsplaneringen under funktionalismens tid. Funktionsuppdelningen har medfört till 
ett ohållbart beroende av transport där funktioner placerats långt ifrån varandra. I de 
åtgärder eller förtätnings- och utvecklingsstrategier som används försöker man bryta 
denna funktionsuppdelning genom att komplettera med verksamheter, butikslokaler 
och serviceverksamheter. Svårigheter med att uppnå den funktionsblandning som före-
språkas i dagens stadsbyggnadsideal lyfts fram av flera författare. Det kan vara svårt 
att uppnå de befolkade gaturum och fungerande verksamheter som önskas. Att skapa 
ett tillräckligt kundunderlag är viktigt för att service- och handelsverksamheter ska 
kunna klara sig, men även kunskaper om hur människor rör sig i området är viktiga 
då lokaliseringen och flödet av alla trafikslag är betydelsefulla för om det kommer att 
fungera eller inte. 

Den socioekonomiska skillnaden i bostadsområdena anses ha uppstått på grund av 
det enformiga utbudet av boendetyper och upplåtelseformer. För att försöka skapa ett 
större utbud och försöka locka boende från andra områden sker kompletteringar med 

STADSBYGGNADSIDEALEN DÅ O CH NU 
DEL 4
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fler boendetyper och lägenheter i varierande storlekar. Det har visat sig lyckat att sälja 
bostadsrätter i en del av referensstudieområdena. Bland boende i Geneta var småhus 
och radhus efterfrågat. 

Trafik
Trafiksepareringen hade en god tanke med att försöka öka säkerheten men i praktiken 
bidrog det till en del av de problem som är utmärkande för områdena som byggdes un-
der denna tid. Den hierarkiska indelningen av vägar har bidragit till att bostadsområden 
blivit som enklaver med bilvägar som ramar in områden och i många fall upplevs dessa 
vägar som barriärer. Idag vill man försöka bryta dessa barriärer och koppla samman 
stadsdelar för att få mer sammanhängande städer med goda kopplingar mellan sig. Det-
ta sker genom olika insatser; förtätning i randzoner som jämnar ut övergångszoner mel-
lan stadsdelar, förbättrade kopplingar till närliggande stadsdelar genom broar, passage 
och stråk. Överdäckningarna i Tensta och Rinkeby samt bron från Rinkeby till Stora 
Ursvik byggs delvis i syftet att förbättra kopplingar till närliggande områden. En del 
vägar omvandlas till stadsgator. Otillgängliga vägar för gång- och cykeltrafikanter byggs 
om med trottoarer.

Den hierarkiska tanken där stråk av samma rangordning byggdes lika kan ha bidragit till 
att områdena blivit svårorienterade då det oftast inte finns tydliga huvudstråk som leder 
till olika målpunkter. I refenesstudieområdena sker omvandling av vägar till stadsgator 
där olika trafikslag blandas. En del kantas med funktioner och verksamheter för att blir 
mer trygga och aktiva. Slutna fasader öppnas upp med fönster, uteplatser och entréer för 
att förbättra uppsikten.

Förstärkning av stråk sker oftast där det redan finns målpunkter eller där nya målpunk-
ter byggs. En av orsakerna till att stråk förstärkas är att förbättra och tydliggöra orien-
tering till olika målpunkter och mötesplatser samtidigt som de får mer liv och skapar 
trygghet. 

Det positiva som lyfts fram är att det är bilfritt inne i bostadsområdena, vilket gör 
det gångvänligt och säkert för barn att leka. Det är en kvalitet som en del av referens-
studieområdena vill behålla. Bilfria stråk beskrivs som en kvalitet som ska bevaras.

Till skillnad från de tidigare idealen så vill man bygga tätare städer med kortare transport-
sträckor. Tidigare planeringsideal ansågs bilinnehavet vara centralt och vara framtidens 
transportmedel. Idag har vårt förhållningssätt till biltransport förändrats. Hållbarhet är 

dagens ledord och då är ett mindre beroende av biltransport, kortare transportsträckor, 
godare tillgänglighet till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar önskvärt. 

Gles vs tät bebyggelse
Modernismen vill skapa stora utrymmen för människor både i byggnader och mellan 
bebyggelse. Det skulle finnas god tillgång till solljus och luft, vilket människor inte fick 
under den tid då trångboddhet var vanligt. Dagens stadsbyggande strävar på ett sätt 
att fylla igen en del av dessa stora mellanrum som har skapat barriärer och svårigheter 
i stadsdelar. En tät stad framhålls som mer hållbar, men det finns både för- och na-
ckdelar som behöver vägas mot varandra. Det finns mycket positivt med en tät stad 
då det skapar bättre förutsättningar för människor att ta sig genom att gå eller cykla 
samtidigt som det blir mindre avstånd. Det blir en mindre belastning på miljön om 
transportsträckor blir kortare, men samtidigt finns det risk att vägar blir överbelastade 
då invånarantalet på samma yta ökar. Inte endast vägar, utan utemiljöer, grönytor och 
bebyggelse behöver i högre grad bättre underhåll då fler människor ska använda samma 
yta. Vid förtätning är det viktigt att göra en avvägning om förtätningen medför ett högre 
värde än den befintliga funktionen av markytan.  

Förtätningsstrategierna i referensområdena är av liknande karaktär. Förtätning sker i 
form av nybebyggelse och påbyggnader på befintlig bebyggelse i syftet att framförallt 
skapa fler bostäder på redan bebyggd mark, men även för att förbättra kopplingar inom 
stadsdelarna och med närliggande områden. Det förtätas mycket längs stråk med mo-
tiveringen det skapar mer liv och bättre uppsikt med bebyggelse som vänder blickarna 
mot gatorna. 

Parkering
Stora parkeringsytor vid flerbostadshusområden är karakteristiskt för miljonprogram-
sområden. I en del områden upplevs de stora ytorna som öde och otrygga. Då de inte 
används fullt ut, sker förtätning på de ytor som inte anses ha de värden som önskas. 
Bebyggelse kan bidra till att rama in gaturum samtidigt som de bidrar till ökad uppsikt 
och trygghet. Då parkeringsytor förtätas behöver en del av parkeringsplatserna ibland 
förläggas till andra platser. I Holma föreslås parkeringshus då det är lättast att bygga 
om samtidigt som det ska motivera fler till att ta cykeln istället för bilen. Det är bra 
med något flexibelt för parkeringsplatser då bilanvändandet troligen minskar ännu mer 
i framtiden. Nackdelarna med parkeringshus är att det återigen finns risk att de bidrar 
till en öde och otrygg plats om den enda funktionen är parkering. Det kan även finnas 
svårigheter att få in ett parkeringshus som passar in bland flerbostadshusområden då 
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dessa ofta är låga och glest bebyggda. 

Bebyggelsestruktur 
Det kan uppfattas som att rekordårens byggen blev storskaliga och monotona på grund 
att de byggdes i all hast för att tillgodose bostadsbehovet. Till viss del kan det stäm-
ma, man behövde hålla nere produktionspriserna samt hålla uppe produktionstaken, 
men det är ändå de funktionalistiska idéerna och idealen som präglar utformningen. 
Allt från att ha närhet till natur, till funktionsuppdelningen av kvartersmark och den 
avskalade estetiken på byggnaderna. Den traditionella kvartersstrukturen bröts och er-
sattes av rätvinkliga och parallella formationer av byggnader som ramade in gårdarna. 
Referensområdena visar att man försöker behålla en del av bebyggelsestrukturerna och 
i vissa fall utgår från dem vid förtätning. I Holma beskrivs den befintliga skalan på bygg-
naderna och den rätvinkliga strukturen viktiga att bevara. I planförslaget kan man se 
att kvartersliknande strukturer föreslås i randområdena vid förtätning. Man försöker 
integrera de traditionella strukturerna med de befintliga strukturerna. Det kan bli en 
utmaning att se till att det blir en bra integration. Den nya bebyggelsen skulle kunna få 
den stadsmässighet som eftersöks, men det kan bli en stor konstrast mot den befintliga 
bebyggelsen. Det finns en risk att områdena skiljer sig så mycket från varandra att det 
blir två segregerade områden i ett. 

Bostadskvarteren beskrivs ha bra kvaliteter då de är bilfria, har ljusa lägenheter, närhet 
till kollektivtrafik, lokala centrum och naturområden. Dock beskrivs strukturen som 
svår orienterat och otryggt och därmed försöker man förbättra orienteringen och trygg-
heten genom att förstärka stråk som ska få mer rörelse och uppsikt.  

Skalan från rekordårens bygge beskrivs många gånger som storskalig, men den bilden 
stämmer inte överallt. Det är vanligt med flerbostadshus i 3-4 våningar och de byggdes 
med den goda tanken att tillgodose bostäderna med ljus och luft, vilket inte den täta 
staden alltid erbjuder. Hänsyn till dessa kvaliteter bör tas vid förtätning. 

Estetiken som präglar miljonprogrammets områden har huvudsakligen influenser 
från funktionalismens idéer om l… De rationella och industriella byggmetoderna har 
bidragit till ett likformigt utseende på bebyggelsen. Idag anses den estetik som präglar 
miljonprogramsområden inte vara modern längre och i vissa fall har den det storskaliga 
fått en del kritik. Vid utveckling av områdena talas det inte så mycket hur det estetiska i 
bebyggelsen ska hanteras eller om det ska förändras. 

Bostadstyper, upplåtelseformer och bostadsstorlekar
Samhällsvärderingarna och situationen speglas i bostadsbyggandet. Då byggde man hu-
vudsakligen för kärnfamiljen och majoriteten av lägenheterna som byggdes blev 3-rum-
mare (Reppen & Vidén, 2006). Idag finns det ett behov av att lägenheter i mer varierande 
storlekar då efterfrågan på bostäder kan vara för enpersonshushåll till större familjer 
(Boverket, 2008). En blandning av boende med olika upplåtelseformer och bostadstyper 
är ett gemensamt mål för referensområdena för att främja mångfalden, skapa möjligheter 
för boendekarriär och främja kvarboende. På grund av det begränsade och enformiga 
bostadsutbudet har det inte funnits möjligheter för boende att välja andra bostadstyper 
inom stadsdelarna. Genom komplettering av bostadstyper och upplåtelseformer skapar 
det ett bredare bostadsutbud. Det finns en önskan om att kompletteringen av bostäder 
även ska kunna bidra till en ökad mångfald antingen genom kvarboende eller nyinflyt-
tning. Projektet Järinge visade att det går att få en större socioekonomisk blandning och 
locka nyinflyttning från andra stadsdelar. En stor andel av de inflyttade hade inte bott i 
Tensta tidigare. Ur ett integrationsperspektiv är det positivt att så stor andel är nyinfly-
ttade till stadsdelen. Nya boendealternativ som bokaler, byggemenskaper och student-
bostäder har också nämnts kunna locka till nyinflyttning i de olika referensområdena. 
Kompletteringen av bostäder bör ske varligt, så att misstagen som skedde då lägenheter 
i höghus som hyrdes ut under bostadsbristen på 1960- och 1970-talet, stod tomma då 
bostadsbristen var över på grund av att boende i höghus egentligen inte var eftertraktat. 
Resultatet av försäljningen av husen i Järinge visade att hus med fler rum på samman 
boyta var mer eftertraktat än få och stora rum. Undersökning och bedömning på det 
som efterfrågas och anses kunna vara attraktivt i framtiden kan vara viktigt vid planer-
ing av nya bostäder. 

Mötesplatser och stråk
De främsta mötesplatserna rekordårens områden har varit stadsdelscentra, parkom-
rådena och gårdarna. Vid utveckling av rekordårens områden så jobbar man med att 
förstärka en del av dessa lokala centra som i vissa fall har vikande handel, delvis på gr-
und av otillräckligt underlag. Förtätning läggs fram som en insats som kan öka kundun-
derlaget och återuppliva dem igen. Bostäder byggs vid centrumområdena för att skapa 
en blandning av funktioner samtidigt som området befolkas efter handelsverksamheter-
na har stängt.   

I dagens stadsbyggande ligger fokus mycket mer på stråk än under modernismens tid, 
då stadsdelscentrumen var mötes- och handelsplatsen. Huvudstråk förstärks genom 
butiks- och verksamhetslokaler placeras på bottenvåningar, entréer och uppsikt vänds 
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mot stråken för att skapa trygghet och liv. I stadsdelar med högre invånarantal har han-
delsstråk bättre förutsättningar att fungera än i mindre stadsdelar. Som Bellander (2005) 
tar upp så finns det risk att handelsstråk inte blir lyckade med tomma lokaler som resul-
tat. En bedömning om handels- och butiksverksamheter har goda förutsättningar klara 
sig och bidra till mer värde i ett stråk är viktigt. 

Grönstruktur
Grönstruktur är en viktig del i dagens stadsbyggande, likt under modernismens tid. 
Dock skiljer sig hur man ser på kvaliteten av grönstrukturer idag. Under rekordåren 
planerades grönytor efter kvantitet och inte i lika stor utsträckning efter kvalitativa funk-
tioner som man gör idag. Många grönytor i rekordårens områden är varken estetiskt 
tilltalande eller har inte någon funktion. I referensområdena är målet att fler människor 
ska använda park- och naturområden genom att göra dem tillgängligare, tryggare och 
mer attraktiva att besöka. Tillgängligheten förbättras genom tydligare entréer och stråk. 
Bättre synlighet och mer uppsikt mot grönområden ökar tryggheten. Funktioner eller 
aktiviteter som lockar lokala och avlägsna besökare är viktigt. 

Samtliga referensområden ligger intill ett större natur- eller parkområde. Dessa grönom-
råden är viktiga kvaliteter och målpunkter som i största mån ska bevaras och förstärkas. 
Dock beskrivs en del av dessa platser som folktomma och otrygga. Förbättrade funk-
tioner och aktiviteter ska få fler besökare så tryggheten ökas. Kantzonerna beskrivs som 
viktiga i Kroksbäcksparken i Holma men saknar kvalitet och ska därför förbättras gen-
om att bli mer händelserika och få bättre uppsikt. I Bergsjön ska tillgängligheten förbät-
tras genom fler entréer till naturområdet.

Trygghet och synlighet 
Otrygga områden beskrivs ofta vara folktomma eller ha dålig uppsikt och det är ofta 
det är parkeringsplatser och stråk som beskrivs vara det. Entréer och fönster placerades 
oftast vända inåt mot gårdarna, vilket har bidragit till att en del platser eller stråk upplevs 
som otrygga. Idag vill man vända entréerna och blickarna utåt, mot allmänna platser för 
att skapa fler ögon och skapa en relation mellan de som befinner sig inne och de som be-
finner sig ute. En stor del av de förändringar som sker har fokus på att ska liv och rörelse 
och då är synlighet och trygghet är viktiga delar i planeringen. Bottenvåningar föreslås 
ofta som butikslokaler eller andra verksamheter för att skapa ett offentligt utrymme där 
människor rör sig och möts. Motivationen till att förbättra uppsikten är oftast att öka 
den upplevda tryggheten på t.ex. gator, parker, parkeringsplatser eller torg som annars 
kan upplevas som öde och otrygga. Områden som upplevs som öde kan genom förtät-

ning öka tryggheten då närvaron av andra människor ökar tryggheten. För att förtät-
ningen verkligen ska bidra till en öka trygghet, behöver utformningen se till att skapa 
förutsättningarna för det. Det kan vara en utmaning att få det liv som man eftersträvar. 
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Figur 21a. Geneta och Södertälje centrum Figur 21b. Geneta och referensområden

BAKGRUND TILL FÖRTÄTNING I GENETA
Södertälje, likt många andra kommuner i Sverige, har ett stort behov av fler bostäder 
och det finns ett intresse från fastighetsägarnas sida att bygga fler bostäder i Geneta.
Vid förtätning och komplettering av bebyggda områden betonar Södertäljes kommun 
att värden inte ska kompromissas utan ske på ett sätt som ökar och skapar kvaliteter i 
en tätare stadsmiljö. Likt fallstudieområdena så vill man att förtätningen även ska bidra 
till att förbättra de sociala och socioekonomiska förhållanden. Södertäljes översiktsplan 
menar att den etniska segregationen som förekommer i vissa bostadsområden ofta sam-
manfaller med de socioekonomiska skillnader som finns. Därför lyfts komplettering av 
bostadstyper och upplåtelseformer fram som en av de insatser som ska kunna få en 
större blandning i stadsdelen.
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Figur 22. Flygbild av Geneta 

Referensområdena ligger alla i Sveriges tre största städer som har andra förutsättningar 
då de ofta ligger mer centralt än stadsdelar i mindre städer. I Genetas fall så ligger stads-
delen i den yttre delen av Södertälje och inte så centralt som t.ex. Holma. Dock ligger 
Geneta endast ca 3-4 km från Södertälje centrum (se figur. 20a) och därmed finns det 
goda möjligheter till att förbättra t.ex. cykelvägar till centrum. Geneta karaktäriseras 
mycket av idealen från 1960- och 1970-talet. De funktionalistiska idealen syns tydligt; 
ett bostadsområde med trafikleder som ramar in området, stora parkeringsytor och 
trafiksepareringen skiljer motortrafik från cykel- och gångtrafik. Flerbostadshusen har 
de typiska rätvinkliga formerna med stora mellanrum mellan bebyggelsen. Centralt i 
Geneta ligger Genetafältet, ett större grönområde med lekplats och öppna ytor. 

Trafik
Likt många miljonprogramsområden syns trafikseparationen tydligt i Geneta. En rin-
gled för bil- och kollektivtrafik går runt bostadsområdet med matargator (1, 2). Stora 
delar av Geneta är bilfritt med många gångstråk (4). En gång- och cykelväg går runt en 
stor del av Geneta för att sedan smalna av till en mindre trottar som inte är lika cykel-
vänligt längs med Klockarvägen (3).
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Figur 24a. Hustyper och fastighetsägare i Geneta Figur 24b. Olika funktioner i Geneta

Funktioner

Likt många miljonprogramsområden så byggdes Geneta med boende som främsta funk-
tion. Idag består huvudsakligen Geneta av bostäder och handelsverksamheter utspritt i 
olika delar. Service som vårdcentral finns i Geneta centrum. Skolor och förskolor finns 
i de centrala delarna av stadsdelen. Sedan finns det flera kyrkor, olika föreningsWW-
Wlokaler samt flera livsmedelbutiker längs med Klockarvägen som bland annat säljer 
utlänska varor. Ett större handelsområde söder om Geneta lockar besökare från andra 
delar av Södertälje. 

Hustyper och upplåtelseformer

Geneta har en blandning av hustyper och upplåtelseformer. I norra delen finns flerbost-
adshus och i södra delen radhus och villor. Flerbostadshusen består av låga och höga 
lamellhus samt punkthus. Karaktärerna i den norra och södra delen skiljer sig tydligt 
från varandra och kan uppfattas som två uppdelade områden inom Geneta. 

Fastighetsägare och upplåtelseformer
D. Carnegie (1), Ivarssons bygg (2), Telge bostäder (3) och Akelius (4) är fastighetsägar-
na för hyreslägenheterna i flerbostadshusen. Radhusen (5) är hyresrätter och förvaltas 
av Telge bostäder medan villorna (6) är äganderätter.

(1)
(3)

(2) (4)

(5)

(6)
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Barriärer

Trafikerade vägar som omger Geneta, med få passager skapar barriärer till närliggande 
stadsdelar (1, 2). Bostadsområdena i norr och syd upplevs som delade, dels på grund av 
de tydliga skillnaderna på områdenas karaktärer men även på grund av Geneta fältet 
som skiljer områdena åt. De cirkulära vallarna skymmer sikten och bidrar till en barriär-
effekt på Genetafältet (3). Västra delen av Geneta kan upplevas som tomt och öde under 
kvällstid då det endast finns en parkeringsyta och en fotbollsplan (4). Parkeringsplatser 
samt parkeringsdäck i öst skapar barriärer mellan de olika bostadstyperna (5, 6). 

Parkeringsytor

I flerbostadshusområdena finns de flesta parkeringytor och de är ofta placerade enligt 
SCAFTs riktlinjer, mellan bostäder och bilvägar. Detta gör att det ofta finns stora mel-
lanrum mellan bebyggelse och vägar. Det finns ett par mindre parkeringsdäck (1, 2) som 
är lite slitna. Längs den västra delen av Klockarvägen finns en del parkeringsplatser som 
skymmer sikten och kan upplevas som barriärer.

Figur 25a. Barriärer i Geneta Figur 25b. Parkeringytor i Geneta
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Grönytor

Geneta har mycket grönska med olika karaktärer. Det finns många öppna grönytor och 
en del tätare skogsdungar utspridda över området. I mitten av Geneta finns Genetafältet 
där en lekplats finns samt tre cirkulära vallar en gång i tiden har används i sportsyfte. 
Det är oklart om de används idag, men verkar inte underhållas och bidrar även till att 
skymma sikten på fältet.

Målpunkter och mötesplatser

Grönområdet och lekplatsen på Genetafältet är en bra möteplats då området används 
av boende från hela Geneta och är en uppskattad plats att besöka, speceillt av barnfa-
miljer. Dock finns det mycket potential att utveckla och förstärka området (1). Geneta 
centrum är en målpunkt som erbjuder service och handelsverksamheter men utemiljön 
och lokalerna kan upplevas som allmänt nedgånga (2). Flera förskolor finns i de centrala 
delarna samt ett par skolor. Verksamhetslokaler finns utspridda längs med Klockarvä-
gen med bland annat kyrkor och livsmedelsbutiker (3). Sporthallar besöks av människor 
utanför Geneta vilket bidrar till en viss blandning av människor som vistas i området 
(4,5).

Skogsliknande områden

Figur 26a. Målpunkter och mötesplatser i Geneta Figur 26b. Grönytor i Geneta
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Översiktsplanen lyfter fram sambandet mellan täthet och hållbarhet och att utvecklin-
gen av staden ska ske genom förtätning i och mellan befintliga områden. En strategi är 
att länka ihop stadsdelar som är fysiskt separerade. Stadsdelar ska knytas samman med 
varandra samt stadskärnan (Södertälje kommun, 2013, s.27). Kommunens attraktivitet 
som bostadsort påverkas av stadskvaliteter, trygga miljöer och tillgänglighet (Södertälje 
kommun, 2013, s.59).

Det finns en tydlig socioekonomisk skillnad mellan områden med en hög andel hyres-
rätter och områden med småhus, som ofta sammanfaller med en etnisk segregation 
(Södertälje kommun, 2013, s.19). För att minska segregationen och de socioekonomiska 
skillnaderna vill man att det ensidiga bostadsutbudet kompletteras med de bostadstyper 
och upplåtelseformer som saknas eller är underrepresenterade. (Södertälje kommun, 
2013, s.58-59). Ungdomar och stora hushåll har svårt att få bostäder. Det som enligt 
kommunen finns behov av är utbudet av billigare bostäder, små bostäder, bostäder för 
ungdomar samt ökad variation i bostadsutbudet för äldre. 

Vid förtätning och komplettering av bebyggda områden betonar Södertäljes kommun 
att värden inte ska kompromissas utan ske på ett sätt som ökar och skapar kvaliteter i 
en tätare stadsmiljö. Likt fallstudieområdena så vill man att förtätningen även ska bidra 
till att förbättra de sociala och socioekonomiska förhållandena. Kommunen ska enligt 
Översiktsplan 2013 bygga ut genom förtätning, komplettering av redan bebyggda om-
råden och i anslutning till befintlig bebyggelse (Södertälje kommun, 2013). Detta ska ske 
utan att natur- och kulturvärden påverkas och ta hänsyn till den befintliga strukturen 
och bebyggelsen. Enligt planen ska inte värden kompromissas då luckor förtätas utan 
snarare öka och skapa kvaliteter i en tätare stadsmiljö.

Enligt grönplanen (Södertälje kommun, 2011) ska bl.a. förtätning ske så att stadens 
grönområden bevaras. I planen nämns att grönområden med rekreationsvärde bör bev-
aras.

Mål för Södertäljes parker och naturmark

• Södertälje tätort ska ha en sammanhängande grönstruktur där gröna stråk och länkar 
binder samman grönområden.
• Sammanhängande strandpromenader ska löpa längs Södertäljes kanal och
stränder.
• Varje stadsdel ska ha en offentlig mötesplats.
• Stadens parker ska vara välskötta, trygga och väl utformade.
• Stadens natur ska gynna biologisk mångfald och hysa olika naturtyper.

SÖDERTÄLJES ÖVERSIKTSPLAN GRÖNPLANEN
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Figur 27a. Radhusområde Figur 27b. Lekplats i flerbostadshusområde Figur 27c. Geneta centrum Figur 27d. Butiker längs Klockarvägen

Intervjuer gjordes med boende under olika tillfällen för att få en uppfattning om vad 
de tycker saknas och vilka platser som de anser vara värdefulla. De boendes åsikter har 
varit betydande för att få reda på hur människor rör sig i området och vad som upplevs 
som styrkor och svagheter med området. Det ger ett bättre underlag att bedöma vad 
som kan vara viktigt att belysas vid förändring.

God gemenskap och barnvänligt område
Vid frågan om vad som är bra med Geneta ställs till boende i Geneta så är det några svar 
som är återkommande. Det första många tar upp är den goda stämningen som finns 
bland de boende. Det är bra gemenskap, bra grannar och man känner många i området. 
Det finns en god och trivsam stämning, vilket är en viktig anledning till att många trivs 
och vill bo i området. Majoriteten som tillfrågades om de vill bo kvar i Geneta i framtid-
en var positiva till det medan några få personer ville flytta därifrån pga. av en önskan att 
bo i en större stad eller utomlands. Det påpekas även att Geneta har en bra miljö att bo i 
om man har barn. Det är fint och grönt med bra tillgång till lekplatser. Det finns gott om 
lekplatser i den norra delen med flerbostadshus, men i villa- och radhusområdet finns 
det inte lika god tillgång till lekområden och boende i de delarna behöver ibland gå en 
bit för att ta sig till en lekplats. Det anmärks ofta att lekplatserna behöver rustas upp och 
förnyas. Många tycker att de är nedgångna och barnen har tröttnat på att leka där så de 
behöver något nytt och stimulerande. Flera har påpekat att de vill ännu mer lekplatser 
och fler saker för barn och ungdomar att göra i området.

Geneta centrum och handelsområden
Handelsområdena uppgavs vara de platser som många besöker ofta. Butiker och verk-
samhetsområdet längs med Klockarvägen är populära och väldigt uppskattade eftersom 
det finns ett bra utbud av livsmedelsbutiker som säljer utländska matvaror. Större delen 
av de intervjuade personerna sa att den plats de besöker mest är Geneta centrum. Många 
tog också upp att det behöver rustas upp och ske en förändring för att det ska bli mer 
tilltalande. Området beskrivs som öde, dött och trist. Det behöver hända någonting där 
för att människor ska kunna mötas och stanna kvar på platsen. Flera som bott i Geneta 
länge beskrev att utemiljön en gång i tiden var fint och att det fanns caféer där man 
kunde mötas och ta en fika. I dagsläget finns det inga sittplatser och avsaknaden av 
papperskorgar i området har lett till att det har blivit en del nedskräpning. Då butik- och 
serviceverksamheterna som finns stängs på kvällstid kan området upplevas som otryggt. 

Mötesplatser, fritidsgård, fotbollsplan, aktiviteter för ungdomar
Både vuxna och unga påpekade att det behövs mer aktiviteter för barn och ungdomar. 
Avsaknaden av en fritidsgård talades om ofta. Den tidigare fritidsverksamheten i Geneta 
centrum har lagts ned och nu måste ungdomar gå till Ronna om de vill till en fritids-
gård. Fler sportanläggningar som både utom- och inomhus önskas. Fler fotbollsplaner 
att spela på, i dagsläget finns ett några asfalterade fotbollsplaner i närheten av flerbost-
adshusen. Den stora gräsplanen är till för föreningar och inte öppen för alla att använda.
En plats som är återkommande är en asfalterad fotbollsplan i en av gårdarna som enligt 
flera boende har varit en väldig populär plats för ungdomar att spela fotboll på. Dock 

INTERVJUER MED BOENDE
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Figur 28a. Lekplats Genetafältet Figur 28b. Gårdsmiljö i flerbostadshusområde Figur 28c. Villahusområde Figur 28d.Lekplats i flerbostadshusområde

är platsen idag i behov av upprustning. En av de boende, en ung man i tjugoårsåldern 
beskriver: ”Den asfalterade fotbollsplanen nära centrum är väldigt värdefull, men i dag 
används den knappt. När jag var yngre behövde man stå i kö för att få spela, men kolla 
nu, det är knappt någon som använder den.” Vid frågan varför han tror att den inte 
används längre pekar han på miljön runt omkring. Bänkar har tagits bort, nätet runt 
planen behöver repareras och det ser inte trevligt ut längre. Att få kännedom om platser 
som denna, som en utomstående skulle ha svårt att identifiera är väldigt värdefullt.

Grönområden
Geneta likt många bostadsområden som byggdes under 1960- och 70-talet har väldigt 
god tillgång till grönytor och ett större naturområde för rekreation. Många av de boende 
beskriver att Geneta är väldigt fint och grönt. Genetafältet besöks ofta av barnfamiljer 
som tycker att den stora lekplatsen är väldigt bra men även av andra som tycker att det 
är ett trevligt område att ta en promenad i. Flera tyckte dock att fältet behöver förbättras 
med mer aktiviteter så att den kan utnyttjas mer. 

Bostäder
De flesta boende ställer sig positiva till att man vill bygga fler bostäder i Geneta, en del 
berättade att det finns många familjer som bor väldigt trångt i området. Vid frågan om 
vad för bostadstyper och upplåtelseformer ställdes blev det blandat med svar. Många 
nämnde att de var intresserade av radhus både som hyresrätter och äganderätter. Sedan 
var lägenheter som bostadsrätter och hyresrätter också önskvärt. Ett par personer tyckte 
att det behövs fler mindre lägenheter till studenter. Och ett par personer var intresserade 
av villor. Ett par personer uttryckte att de hade svårt att se möjligheter till fler bostäder 
i området, då det redan är så bebyggt. En person tycker att nybyggda bostadsområden 
byggs alldeles för tätt och högt så man inte får tillgång till solljus. 

Trygghet
Majoriteten av de boende sa att det inte finns några platser som känns otrygga. Dock var 
det väldigt många som klagade på att det körs mycket mopeder på gångvägar vilket är 
otryggt för barn. Det kan upplevas som otryggt på kvällarna, men inte på något specifikt 
ställe utan i hela området då det är mörk. Andra platser som uppgavs som otrygga var 
en del gångstråk som är dåligt upplysta, parkeringsplatserna som ofta är stora och ensli-
ga och Klockarvägen för att bilar ofta kör fort där. En ung person tyckte att det kändes 
otryggt på gångvägen till fotbollsplanen på västra delen av Genetafältet och vägarna vid 
Wasaskolan.  

Underhåll av bostäder och utemiljön
Det som har påpekades mest av det som behöver förbättras var minskad nedskräpning. 
Det är nedskräpning överallt och det saknas papperskorgar. Några av de boende har 
även anmärkt att det behövs bättre underhåll av lägenheterna. Kontakten mellan hyres-
gäster och fastighetsägare behöver förbättras då hyresgästerna upplevde att de inte alltid 
får den hjälp de behöver. Fastighetsägaren Carnegie renoverar lägenheterna då boende 
flyttar ut. En boende tycker inte att den standarden man får av renoveringen är värt pen-
garna. Underhåll av grönytorna behöver förbättras enligt flera personer. 
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Figur 29b.Butiker längs Klockarvägen

Figur 29c.Lekplats i flerbostadshusområde

Figur 29d.Gång- och cykelstråk runt Geneta

VAD SOM ÄR BRA MED GENETAVAD SOM ÄR BRA MED GENETAVAD SOM ÄR BRA MED GENETA

Figur 29a. Vad boende tycker är bra med Geneta. De boende nämnde flera saker som de tycker är bra med Geneta. Många uppskattar le-
kplatserna som är bilfria. Den större lekplatsen och grönområdet på Genetafält besöks av många. Handelsområdena är väldigt uppskat-
tade, speciellt lokalbutikerna med utländska matvaror. Geneta centrum är bra, men behöver rustas upp. Stråket som går runt Geneta är 
trevligt att promenera på.
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Figur 30c. Lekplats Genetafältet

Figur 30d. Grönområde i Genetafältet

Figur 30b. Handelsområde vid Klockarvägen

PLATSER SOM BESÖKS OFTA 

Figur 30a. Platser som boende besöker ofta i Geneta. Majoriteten av de boende uppger att besöker handelsområdena mest. Lekplatsen i 
Genetafältet uppges också ofta besökas samt grönområdet i Genetafältet.
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Figur 31b. Parkeringsplatser, flerbostadshus

Figur 31c. Område bakom Wasaskolan

Figur 31d. Parkeringsplatser bakom Wasaskolan

PLATSER SOM UPPLEVS SOM OTRYGGA

Figur 31a. Platser som upplevs som otrygga bland boende i Geneta. En stor majoritet av intervjuade boende upplever Geneta som tryggt, 
men ett par person uppgav att de upplever några platser som otrygga, speciellt under kvällstid. Stråk vid Wasaskolan kan upplevdas som 
otrygga då de är dåligt upplysta på vissa platser. Parkeringsplatserna vid flerbostadshusen uppgavs som otrygga under kvällstid.
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Figur 32b. Geneta centrum

Figur 32c. Lekplats vid punkthusen

Figur 32d. Omtyckt asfalterad fotbollsplan

PLATSER SOM BEHÖVER UPPRUSTNING

Figur 32a. Platser skulle behöva rustas upp i Geneta. I flerbostadshusområdet var det många boende påpekade att friytor, lekplatser och 
utemiljön i gårdarna behöver rustas upp. Flera personer pekade ut en asfalterad fotbollsplan som många använder behöver fräschas upp. 
Geneta centrum upplevs som nedgånget av en del boende och fastighetsägare. Det behövs mer sittplatser, soptunnor och växtlighet för 
att det ska vara en trivsam mötesplats. Några  av de intervjuade tycker att det saknas caféer och platser man kan mötas. Fler restaurang 
och caféverksamhet skulle vara uppskattat.
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Figur 33a. Mänsklig skala på bebyggelseFigur 33a. Fler aktiviteter behövs på grönområdet

intervjuades var dock intresserade av att bygga bostadsrätter själva utan vill hålla sig till 
hyresrätter. Antalet lägenheter som Carnegie och Ivarssons bygg vill bygga i dagsläget 
ligger på 300 lägenheter vardera. I dagsläget finns det mest 3:or och 4:or bland Carnegies 
lägenhetsbestånd. De mest efterfrågade storlekarna på lägenheter för Carnegie är 3:or, 
men finns även ett behov av fler 2:or, så de vill bygga ca 150 lägenheter av vardera storl-
ek. Claes Jernbeck säger att Ivarssons bygg är intresserade av en blandning av 1:or, 2:or 
och 3:or, inte jättestora lägenheter. 

Parkering
Efterfrågan på parkeringsplatser är inte lika stor idag som då bostadsområdena byggdes. 
Ivarssons bygg har för mycket parkeringsplatser idag. Luigi Fallai från Carnegie säger 
att deras fastigheter i Geneta planerades väl, den befintliga parkeringskvoten ligger på 
0,52 och med deras förtätningsförlag så beräknas parkeringskvoten att bli 0,6. Carnegie 
beräknar att vilja bygga ungefär 300 lägenheter med en ny parkering med ca 200-250 
parkeringsplatser. Nebil Melkemichel som äger fastigheterna i Geneta centrum ser mö-
jligheter att bygga på parkeringen vid centrum.

Underhåll av bostäder och utemiljön
Då boende flyttar ut från Carnegies lägenheter renoveras de under 8 veckor, då kök, 
badrum och stammar byts ut. Enligt Carnegie är renoveringarna uppskattade och det är 
inga problem att hyra ut dem efter renovering.
 

Intervjuerna med fastighetsägarna har gett en bild av vad de ser för behov och vad de 
anser är av värde i området. Intervjuerna med dem har även kunnat bekräfta att det finns 
ett stort intresse att investera och bygga i Geneta bland de exploatörers som redan finns 
i Geneta. Både boende och fastighetsägarna är väldigt positiva då de pratar om Geneta, 
men det finns en del svagheter med området som de tar upp och det skulle behöva ske 
en förändring för att det ska bli en bättre och mer attraktiv stadsdel. 

Styrkor
Fastighetsägarna lyfter fram den goda stämningen som är en styrka i Geneta och att 
hyresgästerna är skötsamma. Bland styrkor i den fysiska miljön nämns grönområdena, 
de sociala utrymmen och att det är byggt i mänsklig skala. De ser positivt på att många 
vill bo kvar i området och det finns en stor efterfrågan och behov av bostäder.

Svagheter 
Hela området behöver ett lyft enligt fastighetsägarna. Geneta centrum behöver rustas 
upp för det är väldigt nedgånget där idag. Man skulle kunna vinna på att få en stadsli-
knande bebyggelse som ger en mer levande känsla. Det behövs en blandning av privata 
och kommunala tjänster, allt från bank, systembolag för att det ska bli en levande stads-
del och kommunala tjänster, läkarmottagningar, bra kommunikationer. Tillgänglighet-
en behöver förbättras så att man kan ta sig till centrum eller runt i området lättare med 
cykel (Claes Jernbeck, Ivarssons bygg). Det behövs tydligare strukturer på grönområde-
na och fler dagsaktiviteter som skapar mer rörelse i området. Just nu är det mest boende 
som rör sig i området så det är viktigt att försöka locka fler än bara de boende till områ-
det (Luigi Fallai, Carnegie).  

Bostäder
Enligt fastighetsägarna så är det en väldigt stor efterfrågan på bostäder och de är alla 
väldigt intresserade av att investera i att bygga fler bostäder. En del av fastighetsägarna 
uttrycker ett intresse för att bygga på områden utöver den mark de äger idag. Det är 
bra att komplettera med mer blandade former av bostadstyper och upplåtelseformer 
så det skapar möjligheter att göra boendekarriär enligt Luigi Fallai från Carnegie. Det 
är många som vill göra en boendekarriär men inte har möjligheter idag och blir därför 
tvungna att flytta till andra områden. Även Claes Jernbeck håller med om att det är bra 
att få en uppblandning av upplåtelseformer i området. Ingen av de fastighetsägarna som 

INTERVJUER MED FASTIGHETSÄGARE
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Figur 34. Översiktlig förslag på utveckling i Geneta
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STRUKTURPLAN FÖR GENETA
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STRUKTURPLANEN

Utformningen av strukturplanen för Geneta är baserad på litteraturstudien, referens-
studierna och tillsammans med intervjuerna med boende och fastighetsägare samt 
Södertälje kommuns översiktsplan och grönplanen. Den är tänkt att ge ett översiktligt 
förslag på hur Geneta kan förtätas och utvecklas enligt de strategier och omvandlingar 
som sker enligt dagens stadsbyggnadsideal. Diskussioner och ställningstagande kring 
strukturplanen förs under del 6, Diskussion och slutsatser. 

Förbättra kopplingar inom Geneta samt till närliggande områden
För att bryta Genetas isolerande utformning och separation från andra stadsdelar föreslås 
förtätning i mellanrum som kan förbättra kopplingar och anknytningar till närliggande 
områden. Förutom kopplingar till närliggande områden så skulle kopplingar mellan de 
olika bostadsområdena inom Geneta kunna förbättras. Områdena karaktäriseras myck-
et av hustyperna och det kan upplevas som att det blir påtagliga avgränsningar mellan 
bostadsområdena i norr och syd. I dagsläget upplevs flerbostadshusen i den norra delen 
och villa- och radhusområdet i den södra som skilda. Av intervjuerna med de boende 
i området verkar det som att boende från villaområdet sällan vistas i de norra delarna 
och vice versa, så förstärkning av stråk i nord-sydlig riktning skulle kunna koppla sam-
man områdena mer. För att skapa ett mer enhetligt Geneta skulle det behövas bättre 
kopplingar mellan områdena och det skulle delvis kunna förbättras av tydligare stråk i 
norr-sydgående, öst-västlig riktning samt genom radhusområdet (1, 2, 3).

Förlängt gång- och cykelstråk runt  Geneta
Stråket som går runt delar av Geneta är uppskattat av boende. En förlängning av gång- 
och cykelstråket ger möjligheterna att ta sig runt hela Geneta med cykel och skulle kun-
na bidra till ökad rörelse i västra delen av Geneta (4) . Den befintliga trottoaren längs 
Klockarvägen är för snäv och skulle kunna byggas om till ett bredare gång- och cykel-
stråk. 

Förstärkning av stråk
Det finns mycket gångvägar i Geneta, men de skulle kunna behöva förstärkas för att 
skapa tydligare stråk som underlättar orienteringen och som även kopplar ihop olika 
viktiga målpunkter. Ett tydligare stråk i öst-västlig riktning skulle kunna förbättra Gen-
etas kopplingar till grönområdet i väst och ett tydligare cykelstråk mot centrum skulle 
kanske få fler att cykla till Södertälje centrum. Stråken skulle även koppla samman de 
olika flerbostadshusområdena med varandra. 

Ett tydligare stråk i norr-sydlig riktning (1) kan förbättra kopplingen mellan bostadsom-
rådena i norr och söder samtidigt som det blir ett tydligare huvudstråk genom området. 
Stråket ska även förbättra kopplingar till den närliggande stadsdelen Ronna i norr och 
handelsområdena söder om Geneta och samtidigt koppla ihop viktiga målpunkter och 
möteplatser som Geneta centrum (5), Wasaskolan (6), lekplatsen i Genetafält (7) samt 
möjligtvis nya målpunkter (8, 9). 

Omvandling av Klockarvägen till stadsliknande gata
Klockarvägen har beskrivits som otryggt av boende då det upplevs att bilar kör snabbt. 
Insatser och förändringar som signalerar att sänka hastigheten skulle få vägen att upple-
vas som tryggare och även vara fördelaktigt då många boende rör sig mellan flerbost-
adshusområdet och handelsbutikerna i norr. Att förtäta med bostäder, verksamheter 
och möjligtvis plantering längs med Klockarvägen skulle skapa ett mer stadsliknande 
gaturum som signalerar till att sänka farten samt bidra till ökad rörelse och liv.

Förtätningsmöjligheter
Ytor som anses vara förtätningsmöjligheter har markerats i strukturplanen. Förtätning-
smöjligheterna är endast ett förslag på eventuella möjligheter till förtätning. Vid förtät-
ning bör en avvägning göras om de är lämpliga av t.ex ekonomiska skäl eller ej. 

Många av förtätningsförslagen är på parkeringsytor som skapar mellanrum och i vissa 
fall barriärer, vilket kan upplevas som öde och otryggt. I en del av referensområdena 
förtätas det på parkeringsytor som inte används fullt ut med motiveringen att det är av 
högre värde med bostäder samt skapar bättre och tryggare gaturum. Vid utveckling av 
Geneta skulle förtätning på parkeringsytor i vissa områden speciellt längs Klockarvägen 
kunna förbättra gaturummet om uppsikten vänds mot vägen. Då bebyggelse kommer 
närmare vägen kanske bilar sänker farten jämför med då det körs längs vägar som kantas 
av stora parkeringsplatser. 

För att minska den socioekonomiska segregationen och öka utbudet på bostäder föreslås 
en blandning av olika bostadstyper och upplåtelseformer. Enligt boende så finns en stor 
önskan efter fler radhus. Studentbostäder skulle kunna bidra med större mångfald och 
Geneta ligger på cykelavstånd från innerstaden där ett nytt campus planeras. Andra 
upplåtelseformer som bostadsrätter föreslås vid förtätning då det i bostäder i dagsläget 
antingen hyresrätter eller äganderätter.
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Förtätning i västra delen av Genetafältet föreslås för att knyta samman stadsdelen samti-
digt som den västra delen aktiveras och får mer liv och rörelse. Det finns en fotbollsplan 
och parkeringsplats i dagsläget. Fotbollsplanen skulle kunna flyttas öster ut. Hänsyn ska 
tas till Grönplanens mål om att ha en sammanhängande grönstruktur och gröna stråk, 
därför kan ett grönstråk skapas genom bebyggelsen som kopplar samman Genetafältet 
med grönområdet i väst. Genom påbyggnad av bostäder på Geneta centrum skulle mer 
rörelse i området på kvällstider kunna skapa samtidigt som det skapar ”ögon” mot torget 
som saknas i dagsläget.

Förtätning på parkeringsytor längs med vägen skulle kunna få bort stora folktomma 
ytor samt öka liv och rörelse i området. Synlighet och fler ”ögon” vid Klockarvägen kan 
skapa en tryggare gata att vistas på under kvällstid. Bebyggelse kan även bidra till att få 
fordonstrafik att sänka farten. Parkeringsplatser kan fördelas som sidoparkering längs 
gatan samt i parkeringshus eller eventuellt under bebyggelse. 

Skapa fler mötesplatser och målpunkter
Att skapa fler mötesplatser och målpunkter där boende från de olika områdena i Geneta 
kan mötas skulle kunna skapa mer liv och rörelse i området. Grönområdet i Genetafältet 
uppskattas men behöver få en bättre funktion och kvalitet för att det ska kunna använ-
das mer. Fältet är den centrala punkten i Geneta och är en viktig plats där boende från 
hela stadsdelen inklusive boende i närliggande områden kan mötas. Fältet i sin helhet 
behöver förbättras och få en högre kvalitet med fler aktiviteter och målpunkter som 
lockar fler besökare. 

Upprustning och renovering
Många av utemiljöerna behöver ett lyft. Nedgångna lekplatser och andra områden för 
rekreation behöver rustas upp. Geneta centrum upplevs som nedgånget av både boende 
och fastighetsägare. Det behövs mer sittplatser, soptunnor och växtlighet för att det ska 
vara en trivsam mötesplats. Boende tycker att det saknas caféer och platser man kan 
mötas. Fler restaurang och caféverksamhet skulle vara uppskattat.
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SLUTSATSER

FRÅGESTÄLLNINGARNA
I Del 1, inledningen av uppsatsen presenterades tre frågeställningar, dess kommer att 
besvara här nedan. 

 •     Hur skiljer sig dagens stadsbyggnadsideal från idealet då dessa områden  
        byggdes?

 •     Vilka styrkor och svagheter finns i dåtidens stadsbyggnadsideal? 

 •   Hur kan förtätning och utveckling av miljonprogramsområden ske så att  
      dess svagheter kompletteras och värden bevaras? 

Hur skiljer sig idealen som formade miljonprogramsområdena från da-
gens stadsbyggnadsideal? 
De ideal som påverkar stadsbyggandet speglar på sätt och vis de värderingar och ut-
maningar som präglar det samtida samhället. De modernistiska stadsbyggnadsidealen, 
högkonjunkturen, bostadsbristen och den tekniska utvecklingen påverkade hur mil-
jonprogrammets områden byggdes. Högkonjunkturen gynnade byggandet och med 
bostadsbristen höjdes produktionstakten tack vare den tekniska utvecklingen som 
möjliggjordes. De modernistiska stadsbyggnadsidealen påverkades av att den trån-
ga traditionella stadsstrukturen ansågs ohälsosam och man ville därmed skapa större 
utrymmen som gav tillgång till luft, ljus och närhet till natur samtidigt som bilen gav 
möjligheter till att resa på ett annat sätt än tidigare. Utformningen av allt från bebyggelse 
till kvartersmark och grönområden visar de ”öppna och luftiga rummen” som försökte 
byggas. Stadsbyggnadsideal som formade miljonprogramsområdena skiljer sig tydligt 
från dagens stadsbyggnadsideal. En mer ingående jämförelse finns i del 4, Stadsbygg-
nadsidealen då och nu, s.37.

Tankarna om trafikseparationen växte fram då biltrafiken ökade alltmer under efter-

krigstiden samtidigt som man insåg olycksriskerna. Ett skyddsnät behövdes för osky-
ddade trafikanter och barn, därmed byggdes vägar endast avsedda för biltrafik. Stora 
parkeringsplatser skulle tillgodose det växande bilinnehavet som inte längre används i 
samma utsträckning idag då andra transportmedel prioriteras. Idéerna om att separera 
funktioner präglade stadsbyggandet och med tillgången till bil kunde bostadsområden 
placeras med pendlingsavstånd till arbetsplatser och andra funktioner. Detta ledde även 
till att bostads- och arbetsområden separerades, vilket idag anses ha skapa bostadsen-
klaver och barriärer. I dagens planering vill man komma ifrån beroendet av biltransport 
då det inte är miljömässigt hållbart därför prioriteras gång- och cykeltransport allt mer.

Uppfattningen om hur en familj skulle se ut på 1950-talet skiljer sig från hur familjer ser 
ut idag. Bostäder byggdes med kärnfamiljen som utgångspunkt och därför byggdes det 
huvudsakligen medelstora bostäder. Tankarna kring familj och barn syns även i gård-
smiljöerna, där det finns mycket lekytor samtidigt som biltrafik är frånvarande. Tillgång 
till natur- och grönområden värderades högt och många av stadsdelarna som byggdes 
har mycket grönska och ligger i närheten av stora naturområden. Dock utgicks det 
från kvantitet snarare än kvalitet vid planeringen, vilket har lett till att det finns mycket 
grönytor i stadsdelarna som inte har någon funktion och ses idag som mellanrum som 
kan förtätas. Kvaliteten på grönytor diskuteras idag i högre grad och det planeras gärna 
mer aktiviteter och funktioner i grönområdena.  

I dagens utbyggnad av städer finns det en strävan efter att gå tillbaka till den traditionel-
la kvartersstaden som har den ”stadsmässighet” som eftersträvas. Att bygga tätt och 
funktionsblandat är på sätt och vis synonymt med att bygga mer stadsliknande miljöer. 
Förtätning anses skapa bättre sociala förutsättningar då det är kortare avstånd till olika 
funktioner och skapar fler möten med mellan invånare. Ur en ekonomisk synpunkt så 
är det fördelaktigt att använda befintlig infrastruktur och ett högre invånarantal skapar 
även ett bättre underlag för att handel och verksamheter ska klara sig. Miljömässigt är 
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det bra med kortare transportsträckor och att bygga på befintlig mark så värdefull jord-
bruksmark sparas. Blandningen med bostäder och lokaler på bottenvåningar och befol-
kade offentliga rum och stråk kan ses som en strävan efter ett stadsmässigt byggande. 
Det talades om funktionsseparering då miljonprogramsområdena byggdes, bostadsom-
råden och arbetsplatser skulle separeras. Helt funktionsseparerat var det dock inte då 
stadsdelarna byggdes med egna stadsdelscentrum som skulle försörja med den nödvän-
diga handeln och service. 

Vilka styrkor och svagheter finns i dåtidens stadsbyggnadsideal? 
Det finns många svårigheter i den rumsliga strukturen i miljonprogramsområdena. En 
del av de utmaningar som tas upp både i referensområdena och som även finns i Geneta 
är att stadsdelarna ofta är isolerade från andra närliggande stadsdelar. Trafikseparerin-
gen anses ligga bakom problematiken då de trafikerade vägarna beskrivs skapa barriärer 
som har bidragit till att bostadsområdena blivit omgärdade av trafikerade leder. Dessa 
saknar i många fall övergångsställen och passager, vilket gör det svårt att passera led-
erna. Bilen är överordnad i planeringen, vilket syns tydligt på vägar där det är svårt för 
gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram eller passera. Passager byggdes både över och 
under lederna, men är inte alltid så välanvända. Även om trafiksepareringen har lett till 
svårigheter i stadsdelarna så har planeringen medfört att det ofta är bilfritt inne i stads-
delarna vilket gör det barn- och gångvänligt. I flerbostadshusområdena finns det god 
tillgång till lekplatser och öppna ytor att leka på. Fokusen på barn och barns möjligheter 
till rekreation var prioriterat, vilket syns i utformningen av utemiljöerna. Gårdsmiljöer-
na har ofta fina kvaliteter men de kan vara i behov av upprustning. Även byggnaderna 
skulle kunna tjäna på att få ett lyft för att området ska få ett mer attraktivt uttryck. Värde-
na som finns i gårdsmiljöerna bör tas till hänsyn vid förtätning och utveckling.
 
De svagheter som förekommer i miljonprogramsområden finns huvudsakligen i fler-
bostadshusområdena. Det glöms ofta bort att ca en tredjedel av de bostäder som byggdes 
under miljonprogrammets år var villor och radhus. Dessa bostadsområden har inte alls 
uppmärksammats på samma sätt som flerbostadshusområden. I Genetas fall så är det 
en tydlig separering mellan flerbostadshusområdena och villa- och radhusområdena.
 
Bostäder byggdes mycket mer rymliga under 1960- och 1970-talet än tidigare decennier 
eftersom ett av regeringens mål var att höja bostadsstandarden. Det är viktigt att inte 
glömma bort att bostadssituationen decennierna innan miljonprogrammet började var 
på en annan nivå än det som byggdes. Det var inte standard att ha eget badrum och toal-
ett. Med kärnfamiljen som utgångspunkt byggdes huvudsakligen medelstora bostäder, 
vilket har lett till ett begränsat bostadsutbud i många av miljonprogramsområden. Eft-

erfrågan på bostadsstorlekar ser annorlunda ut idag, det finns ett större behov av mindre 
bostäder och även större bostäder för större hushåll. Det begränsade bostadsutbudet är 
en svaghet i områdena. Enligt både Södertälje kommun och referensområdena så finns 
det ett problem med socioekonomiska skillnader i dessa områden jämfört med andra 
stadsdelar. Det begränsade bostadsutbudet anses vara en av orsakerna till den socioe-
konomiska segregationen som förekommer. Detta åtgärdas genom komplettering av fler 
bostadsstorlekar och bostadstyper så invånare kan göra boendekarriärer samtidigt som 
de nya bostäderna förhoppningsvis lockar till nyinflyttningar.

Stadsdelarna försågs med stadsdelscentra som skulle erbjuda den mest nödvändiga han-
deln och servicen. 60 år senare så finns det svårigheter för en del av dessa centra att klara 
sig. Ofta finns andra handelsverksamheter som konkurrerar och det finns en förhop-
pning om att förtätning ökar befolkningsunderlaget så centrumen kan klara sig bättre. 

Eftersom stadsdelarna placerades en bit från innerstäderna, ligger många av miljonpro-
grammets bostadsområden i närheten av stora grön- eller naturområden. Tanken var att 
människor skulle bo nära naturen och att grönområden, men så har det inte blivit då det 
finns trafikerade vägar som hindrar tillgången till områdena. Parkerna- och grönom-
rådena inom stadsdelarna är väldigt uppskattade. Många boende beskrev Geneta som 
väldigt grönt och det finns ett värde i grönskan som kan vara av intresse att försöka 
bevara så långt som möjligt i miljonprogramsområdena. Finns det möjligheter att kom-
binera grönskan i miljonprogramsområden med den täthet som försöker uppnås?

Hur kan förtätning och utveckling av miljonprogramsområden ske så 
att dess svagheter kompletteras och värden bevaras?
Vilka värden och svagheter som behöver belysas vid förtätning och utveckling av mil-
jonprogramsområdet beror i första hand mycket på varje områdes egna förutsättningar 
och behov, men eftersom många av miljonprogramsområdena byggdes på liknande sätt, 
finns det några liknande egenskaper som kan belysas. 
Ur både referensstudierna och intervjuer med boende framgår det tydligt att många 
tycker att det är barnvänligt i dessa områden. Det finns mycket lekplatser samt grönytor 
för barn att leka på, vilket är fina värden som inte bör förstöras vid förtätning. Tanken 
med stora öppna ytor och närheten till natur var att komma ifrån den täta bebyggelsen 
i den traditionella staden och bo nära naturen. Grönytorna skulle bidra till grönska och 
bidra ytterligare med den naturnära känslan i stadsdelarna. Idag ser man dessa ytor 
som mellanrum som behöver byggas igen för att få en sammanhängande stad snarare 
än satellitstäder. Inne i stadsdelarna finns det också mycket grönska och om den ”gröna 
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känslan” vill behållas så bör så mycket grönytor som möjligt sparas. Förtätning bör ske 
varsamt så inte alla öppna ytor förtätas då det är en fin kvalitet i dessa områden. En 
avvägning bör göras vid förtätning för att se om förtätning skapar mervärden och tillför 
hela stadsdelen något. 

De flesta miljonprogramsområden har ett större grönområde inom eller precis i närheten 
som fungerar som en park eller naturområde för rekreation. Dessa stora grönområden 
behöver i många fall utvecklas för att fler människor ska använda dem. Tillgängligheten 
till områdena behöver i en del fall förbättras genom tydligare entréer och stråk som leder 
till parken eller naturområdet. I referenstudierna talas det om att locka fler besökare till 
grönområdena för att de inte ska upplevas som folktomma och otrygga. I Holma vill 
man förbättra uppsikten och se till att Kroksbäcksparken får fler besökare, både lokalt 
och utifrån. Det är bra att skapa mer rörelse och liv i grönområdena, för det blir lätt att 
de upplevs som otrygga speciellt under kvällstid. Funktioner och aktiviteter planeras 
in på ytor för att fler locka fler besökare, men det kan ändå finnas ett värde att se till att 
bevara en del öppna ytor för fri användning. Det ska kanske inte planeras in alldeles för 
mycket så de öppna ytorna kan användas till olika aktiviteter. 

I Holma, Malmö förstärks gångstråk för att förbättra orienteringen till olika målpunk-
ter. Liknande åtgärder kan förbättra orienteringen i Geneta och förmodligen i många 
andra miljonprogramsområden då det inte planerades några tydliga stråk som leder 
mellan olika platser. Gångstråk kan behöva förstärkas och tydliggöras vid utveckling för 
att skapa huvudstråk som förbättrar orienteringen. Förstärkning kan ske på olika sätt, 
beroende på behov och förutsättningar. Komplettering av cykelvägar, förbättrad uppsikt 
som kopplar samman olika målpunkter. Många gator och stråk saknar uppsikt och god 
belysning vilket upplevs som öde och otrygga. Malmö stad beskriver att man vill samla 
ihop liv och inte sprida ut det. Så uppsamlingsstråk kan ha ett gott syfte med att få vissa 
stråk mer befolkade, därmed blir de tryggare.

Trafiksepareringen har skapat barriärer som ibland behöver brytas för att förbättra kop-
plingar och tillgänglighet. I referensområdena byggs trafikerade vägar om till stadsli-
knande gator som kompletteras med trottoarer, cykelvägar och trädplanteringar. Det är 
ett bra sätt att förbättra trafikrummet samtidigt kan signalera bilförare till att sänka has-
tigheterna. Bottenvåningar utformas så att de bidrar till bättre uppsikt och så att entréer 
och fönster vänder sig mot stråken. Detta är positivt då det skapar tryggare stråk. Vid 
en del gator byggs lokaler på bottenvåningar för att ytterligare bidra till mer uppsikt och 
rörelse. Detta kanske fungerar i stadsdelar som är mer befolkade som Tensta, Rinkeby 
och Holma, men frågan är om det kan fungera i mindre stadsdelar. En del stadsdelscen-

tra har redan svårt att få handeln att gå runt samtidigt som det ibland finns konkurre-
rande handel i närheten. När de lokala stadsdelscentra med handel redan har svårt att 
klara sig, kommer lokaler på bottenvåningar med ännu mer handel och andra verksam-
heter att klara sig? Finns det verkligen möjlighet för dessa verksamheter att klara sig, 
även om befolkningsunderlaget höjs? Det kan tänkas fungera bättre i en del av referen-
sområdena då de ligger i storstäderna och i en del fall relativt centralt, men med dessa 
stadsdelar som är placerade längre bort från stadscentrum behöver kanske förtätningen 
och utvecklingen ske på ett annat sätt. 

I alla referensområden försöker man förbättra kopplingar inom stadsdelarna och till 
närliggande stadsdelar. Detta sker delvis genom förtätning på mellanrummen mellan 
stadsdelarna för att få en mer sammanhängande bebyggelse. Förtätningsförslagen i ref-
erensområdena har en stadsliknande bebyggelse med kvartersstrukturer, blandning av 
funktioner och boendeformer med butiks- och handelsverksamheter på bottenvånin-
garna. Den stadsmässighet som eftersträvas i dagens stadsbyggande förespråkar staden 
som ett ideal med verksamheter och butiker på bottenvåningar och befolkade offentliga 
rum. Frågan är om det går att uppnå överallt i en stad, speciellt miljonprogrammets 
stadsdelar som har en grundstruktur som skiljer sig från den stadsmässiga staden. Går 
det att integrera dessa två olika stadsbyggnadsstrukturer på ett bra sätt? 

Förtätning är den strategi som används vid utbyggandet av våra städer idag. För att 
hitta de platser dessa förtätningar kan ske, kan det vara av stort värde att föra en di-
alog med boende för att få en bild av hur området används och upplevs. Värdefulla 
platser kan vara svårt för planerare att värdera och det kanske inte är upp till planerare 
att bedöma vad som är värdefullt eller ej. Ur resultaten i boendeintervjuerna i Geneta 
framkommer platser som varit svåra som utomstående att identifiera. Vid utveckling 
och planering bör därför en stor vikt läggas på medborgardialog. Dialog med andra 
aktörer som olika kommunala förvaltningar, t.ex. fritidsförvaltningen, lokala föreningar 
och fastighetsägare kan också vara bra för att skapa en så god helhetlig utveckling som 
möjligt. Vid planering kanske det kan gynnas av ett samarbete med andra kommunala 
förvaltningar för att skapa helhetlig utveckling för stadsdelen.

Ett av målen med komplettering av bostäder i miljonprogramsområden är att skapa en 
bättre socioekonomisk blandning stadsdelarna. Som tidigare nämnt så finns det ett be-
gränsat utbud av bostäder i dessa områden. Komplettering med fler bostadstyper som 
bostadsrätter och alternativa boendeformer kan skapa förutsättningar för att bostad-
sområden får mer ett bredare utbud. Att få en bra integration av nya och befintlig be-
byggelse kan vara en utmaning. Det bör kompletteras på ett sätt som än en gång bidrar 
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med något positivt i hela stadsdelen. Möjligheter för boende att göra boendekarriär 
är positivt och om det man lyckas locka till nyinflyttning så är det ännu mer positivt. 
Boendeintervjuerna i Geneta visade vad boende är intresserade av, men det kan vara av 
intresse att se till hela Södertälje kommun vad människor i andra stadsdelar är intresse-
rade av för boendetyper för att kunna få en större blandning av befolkningen. Förtätning 
i form av påbyggnad på befintliga byggnader kan öka bostadsbeståndet utan att mark tas 
i anspråk, men en avvägning bör göras om påbyggnaderna bidrar till att skapa mervärde 
för området eller om det byggs för att huvudsakligen tillgodose dagens brist på bostäder. 
Flerbostadshusen som är typiska från den funktionalistiska tidperioden kan vara av 
värde att bevara. De byggdes så att luft och ljus skulle bli en tillgång. Så länge förtätning 
inte förstör de värden som finns och bidrar till något positivt för området kan påbygg-
nad ses som något bra. Kanske finns det möjligheter för renovering och upprustning av 
fasader och utemiljöer i samband med påbyggnationerna. 

DISKUSSION

Hållbarhet genomsyrar dagens samhälle och likväl i stadsbyggandet, men det hållbara 
tankesättet har förmodligen alltid präglat byggandet, även under miljonprogrammets 
tid. Det var inte uttalat att det skulle byggas hållbart, men det som byggdes ansågs vara 
modernt och skulle hålla långt framöver. Idag anser vi att dessa stadsdelar inte uppfyller 
de hållbarhetskrav som ställs och bebyggelsen i miljonprogramsområden kommer från 
en annan tidsepok som inte längre är särskilt modern. Samhället och tekniken utvecklas 
ständigt och vad som anses vara bra och hållbart idag kanske inte anses hållbart i fram-
tiden om 40-50 år. Det är omöjligt att se in i framtiden hur stadsbyggandet kommer 
att se ut, men det är en intressant fråga som kan vara bra att belysa. Förtätning sker på 
många håll i Sverige, men kommer städerna att byggas för tätt? Hur vill människor i 
framtiden bo? Kanske vill människor komma bort från de täta städerna igen, likt under 
modernismens tid?

Under frågeställningar påbörjades en diskussion om hur väl det egentligen fungerar att 
bygga stadsmässigt, med tät och funktionsblandad bebyggelse. Det vill byggas ”stad” 
idag och frågan är om det verkligen kommer att fungera, speciellt i miljonprogramsom-
rådena. Med en redan vikande handel, hur ska fler lokaler med butiks- och handelsverk-
samheter klara sig? Om de inte klarar sig resulterar det i tomma lokaler som skapar ännu 
fler ”öde” platser? 

Det talas om att få bättre sammanhängande städer med bättre kopplingar mellan sig. 
Även om mellanrummen byggs igen och det skapas bättra kopplingar, kommer män-
niskor från de olika stadsdelarna att interagera med varandra? Eller är det bara bebyg-
gelsen och det rumsliga som blir sammanbyggt? Finns det något intresse för boende i 
närliggande stadsdelar att beblanda sig med varandra? Vad är det som ska få människor 
att röra sig mellan stadsdelarna? I Genetas fall kan det tänkas att boende i Ronna, tar 
sig söder ut till handelsområdet i söder och på så sätt har en anledning att passera Ge-
neta. Geneta fungerar som en passage, men om det finns funktioner eller attraktioner i 
Geneta kanske chanserna att människor stannar upp och gör något annat på vägen till 
handelsområdet.

Många av de förtätnings och utvecklingsidéer som tas upp i denna rapport är baserade 
på de referensstudier som gjorts i andra kommuner. Omvandlingar och nybyggnationer 
har nyligen gjorts och därmed är det svårt bedöma resultaten och då det kan ta flera år 
innan påverkan av förändringar syns. 
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Likt de modernistiska idéerna som genomsyrade delar av samhället så genomsyras vårt 
samhälle idag av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta har lett till att förtät-
ning ses som en av huvudmodellerna inom stadsplanering. Troligtvis kommer våra 
idéer och värderingar att skifta igen om några decennier. Det som idag betraktas vara 
viktigt och attraktivt, kanske får en annan tolkning i framtiden, beroende på vad sam-
hället behöver och kräver. Våra förtätade städer kanske inte ses som hållbara i framtiden. 
Kan det hända att man återigen vill gå till mer öppna rumsliga kvaliteter?

REFLEKTIONER GENETA
Incitamentet till att bygga och utveckla i miljonprogramsområden idag beror på flera 
faktorer, framförallt bostadsbristen och intresset för investering i byggandet. Förutom 
de fysiska problemen så finns problem med socioekonomiska skillnader i dessa stads-
delar jämfört med andra. Även kriminalitet har medfört att en del av dessa områden 
har fått dåligt rykte och stigmatiserats. I många fall finns en lite allmänt skev bild av 
miljonprogramsområdena. Många har bilden av att områdena är otrygga och att många 
människor inte vill bo där. Intervjuerna med boende i Geneta visar att denna bild inte 
stämmer. Majoriteten av tillfrågade kände sig trygga i området och de flest vill bo kvar. 
Det som behöver göras är att skapa ett utbud av bostadstyper och upplåtelseformer så 
människor har möjligheter att göra boendekarriär. Utemiljöer och slitna rekreationsak-
tiviteter behöver rustas upp och få bättre underhåll i framtiden. Hela Geneta skulle tjäna 
på att de norra bostadsområdena får ett lyft och blir attraktivare. Nu när intresset är stort 
att bygga och investera i Geneta borde kommunen ta möjligheten att se till att utveckling 
sker på ett helhetligt sätt som höjer kvaliteten i hela området så det har möjlighet att bli 
konkurrenskraftigt med andra stadsdelar i framtiden. 

Finns det möjligheter till att få fastighetsägare att renovera både invändigt och utvändigt 
skulle det kanske finnas mycket att tjäna på under längre sikt. I intervjuerna med fas-
tighetsägarna uppfattas det som att underhållning av utemiljöer inte är av större intresse 
för fastighetsägaren som äger Geneta centrum. Hur bör man jobba med området då 
fastighetsägarna inte anser att det finns ett problem med nedgångna utemiljöer? Finns 
det möjligheter för kommunen att gå in och förklara för fastighetsägaren, samt andra 
fastighetsägare att underhålla av miljön och bebyggelse bidrar mycket till hur attraktivt 
områdena uppfattas?

Strukturplanen

Strukturplanen har tagits fram baserat på litteraturstudien i Del 1 om dagens ideal, om-
vandlingarna som sker i referensområdena och det som har kommit fram i intervjuer-
na med boende och fastighetsägare. Förslagen bygger på det som byggs idag och med 
funderingar som tagits upp under diskussion så kan en del av förslagen i strukturplanen 
ifrågasättas. De förtätningsmöjligheter som föreslås är delvis öppna grönytor som inte 
verkar ha någon funktion samtidigt som de kan bidrar till att bygga ihop stadsdelen. An-
dra ytor som föreslås till förtätning är påbyggnad på en del flerbostadshus. Förtätning 
i den västra delen av Geneta ses om positivt då det bygger ihop stadsdelen. Förtätning 
på parkeringsytor kan vara svårare att verkligen fungera i Geneta, då det finns ett behov 
av parkeringsplatser. Då fastighetsägare anser att det finns möjligheter till förtätning 
på parkeringsplatser så kan det vara möjligt. Andra lösningar till parkering finns, men 
frågan är om det är ekonomiskt möjligt och lönsamt att t.ex. bygga parkeringshus eller 
parkering under bostäder. Stadsliknande vägar som kantas med lokaler på bottenvånin-
gar föreslås på Klockarvägen. Förändringarna som föreslås kan förbättra vägen betydligt 
och få bilister att sänka farten, dock är det tveksamt att handels- och butikslokaler på 
bottenvåningar skulle fungera i Geneta. Det finns redan flera handelsområden utspridda 
över stadsdelen, samtidigt som Geneta centrum inte har en riktigt fungerande handel i 
dagsläget. Netto och de större handelsbutikerna i söder gör det svårt att tro att ännu fler 
butiksverksamheter skulle kunna fungera. Dock kanske andra småverksamheter eller 
serviceverksamhet som inte redan finns kunna tillföra något till Geneta. 

VIDARE FORSKNING, VAD BEHÖVER MAN VETA MER 
OM?
Bebyggelsens kulturhistoriska värde kan vara av intresse att utforska. Denna rapport 
försöker belysa värden som finns i miljonprogramsområdena, men det går inte djupare 
in på vad för värden det finns bland byggnaderna. I denna rapport anses renoveringar 
och upprustning av byggnader kan vara av intresse om det kan lyfta stadsdelar, förbättra 
miljön och den generella bilden av området. 

Förtätning präglar dagens stadsbyggande och det är strategin som just nu anses kunna 
bygga hållbara städer. Eftersom förtätning sker överallt och talas om som det självklara 
sätt att bygga på idag så kan det vara av stort intresse att ta reda på men det påverkar 
människor och städer. Vill människor bo tätare? Är det verkligen så hållbart som vi 
anser det vara? När blir det för tätt bebyggt?
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Eventuella felkällor vid intervjutillfällen med boende 
De flesta boende som intervjuades bodde i flerbostadshusen i de norra delarna så svaren 
från boendeintervjuerna är inte helt representativ för hela Geneta. Att fler från den delen 
intervjuades berodde flera orsaker. Vid de tillfällen som jag vistades i villa- och radhu-
sområdet och var det väldigt få personer som var ute samt lite svårare att hitta personer 
som hade tid att stanna för att prata. I flerbostadshusen var det fler människor som 
rörde sig och vistades på lekplatser och utegårdarna, vilket gjorde det lättare att hitta 
personer att intervjua. Att det var svårare att hitta personer att intervjua i de villa- och 
radhusområdet de första intervjutillfällena påverkade troligen mitt sätt att röra mig för 
att hitta människor att intervjua. Det hade varit bättre med mer input från de boende i 
de södra delarna för att få en bättre helhetsbild av hur Geneta upplevs och vad för styr-
kor och svagheter som upplevs där. Intervjuerna gjordes under vår och sommarhalvåret 
på olika veckodagarna och olika tidpunkter. Dock gjordes inga på kvällstid vilket skulle 
kunna ge lite andra svar då möjligtvis olika typer av personer rör sig i området under 
olika tider på dygnet. Att inga intervjuer gjordes under vinterhalvåret kan möjligtvis ha 
haft en inverkan på svaren eftersom det var ljust och fint då vid de flesta intervjutillfälle-
na. Hade det varit mörkt och kallt hade det kanske varit fler som skulle känt sig otrygga 
på kvällarna. Att det var soligt och fint under intervjutillfällen kan också ha påverkat 
svaren. Intervjuerna gjordes i ett tidigt skede på arbetet och efterhand har fokus och 
frågeställningarna i rapporten skiftats en aning. 
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