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VAD HÄNDER I FLATENOMRÅDET?
OM RELATIONEN NATUR, INDUSTRI, STAD

Ett examensarbete av Andreas Blomstedt & Kent Wiklund

Planerna öppnar upp för exploatering av de de gröna kilarna mer än på länge samtidigt 
som de menar att tillgängligheten, angöringar och entreer mot naturen måste studeras och
tydliggöras.

BEBYGG MELLANRUMMEN

De beskriver en fortsatt växande stad och tryck på byggande av bostäder och 
arbetsplatser för en ökad befolkning.

EN KRAFTIGT VÄXANDE STAD

Planerna konstaterar en brist på industriella miljöer i staden men poängterar att 
relationen till dylika verksamheter bör studeras.

BRIST PÅ INDUSTRI

STOCKHOLM FRAMTIDS - TVÅ DOKUMENT?

ARBETETS UPPLÄGG

Två viktiga styrdokument har under 2010 tagits fram för Stockholms framtid
och dessa är den regionala utvecklingsplanen RUFS samt översiktsplanen för 
Stockholm Stad. Dessa två dokuments huvudsakliga inriktning för Stockholm
ar följande 

BAKGRUND PROCESS FÖRSLAG

Intro

Defintion av de olika delarna

Relationen dem emellan

Flatenområdet

Samtal med referensgrupp

Iaktagelse av planprojekt “industri i natur nära stad”

Inhämtning kunskap från referensprojekt,studier, forskning

Återkoppling samtal med referensgrupp

Skissförslag

Fördjupade förslag

Syfte

Problemformulering

Frågeställning

Området Flaten i sydöstra delen av Stockholms stad har under ett par år 
kommit att förändrats med ett nytt naturreservat och snart också med högre
andel exploaterad industri. Naturreservatet har upplevts som en positiv
utveckling medan den planerade industrin har upplevts på ett negativt sätt
av boende i de omgivande stadsmiljöerna.

Examensarbetets mål är att fördjupa oss i hur natur, industri samt stad kan
samverka samt ta ett helhetsgrepp kring detta genom gestaltningsförslag för
området Flaten i Stockholms sydöstra del.

Området delas upp på ett ofördelaktigt sätt av motorvägen Tyresövägen
och Naturreservat Flaten ligger isolerat mellan denna och Drevikens strand. 
Kollektiva förbindelser till området är begränsade eller otydliga. Detta bidrar
till ett svårtillgängligt naturomrade för invånarna i regionen.
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Utsnitt visande industri i Flatenområdet. Utsnitt visande Stad i Flatenområdet.
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Industriområden
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Utsnitt visande tekniska försörjnings industrier
samt industriområden i Stockholm.

Kent Wiklund & Andreas Blomstedt Vad händer i Flatenområdet?Juryutskick

Då vi i arbetet tittar på hur relationen mellan natur,industri och stad bättre kan samverka,
beskriver vi här kortfattat hur vi definierar de olika delarna. Denna beskrivning ar naturligtvis
att ses som en förenkling av delarnas komplexitet men ger indelningen i grova drag. 
Vi upplever de olika delarna idag placerade planmässigt ifrån varandra men vi tror mervärden 
kan finnas om de oftare samverkar. 

VÅR DEFINITION AV DELARNA
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Utsnitt visande naturen i Flatenområdet.

Vår Definition
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Det vi i detta examensarbete
menar med natur, är i huvudsak
den regionala grönstrukturen,
de gröna kilarna. Anledningen 
till detta har flera skäl:
För det första så är det denna 
natur som både Översiktsplan
och Rufs tydligare än tidigare
öppnar upp för exploatering.
Detta på grund av att staden
växer och marktillgången inte
är oändlig men också för att 
det finns önskemål om att
binda ihop staden även mellan
ekrarna.
Det  område som vi arbetar 
med består en stor del av
denna natur.Flatenområdet är
en del av Tyrestakilen.

Det vi här syftar på är det vi
finner i en stad och dess 
förorter. Här finns bostäder,
kontor, affärer och olika
instutioner men även parker
och torg. Det är här vi lever, dvs
både bor, arbetar och har 
fritid. Denna struktur har i 
Stockholm växt ut längs vägar
och järnvägar radiellt och 
bildat en sjöstjärneliknande
form.
Definitionen gör att vi menar 
stad både i innerstaden såsom
i ett flerbostadsområde ute i
förorten.

Vår Definition

STAD
Vår Definition

INDUSTRI
I industrierna finns oftast den
produktion av det som miljön
i staden behöver och detta kan
vara produkter och varor eller
energier. Det kan också röra sig
om tillhandahavande av det som
förbrukats såsom sopor och
vatten.
Dessa områden ligger ofta i en 
lokalt eller regionalt perifert
lokalisering. Detta på grund av 
att miljöerna kan vara farliga men
ofta också för att de av utseende 
mässiga skäl inte passar in i staden.
Detta kan göra att de istället blir
barriärer i ytterområdena .
Ser man över hundra år så har 
industrier allt mer vandrat utåt i
staden till var tids randzon.

INDUSTRI

NATUR

STAD

Grona kilar

Lansstyrelsen



Kent Wiklund & Andreas Blomstedt Vad händer i Flatenområdet?Juryutskick

Större industriområden längs vägar
och järnvägar är ofta barriärer i staden.

Även tillsynes integrerad industrimiljö i staden
har ofta dåliga kopplingsvärden.

RELATIONEN MELLAN DELARNA

Hur är det nu?
EXEMPELUTSNITT VISANDE RELATION
MELLAN MILJÖER

Utsnitt visande natur, industri och stad i Flatenområdet

Då industriella miljöer placeras 
nära natur och stad så uppstår 
ofta en problematik kring hur 
industrin kommer att påverka. 
Hur mycket utsläpp blir det, hur 
mycket störande buller för 
omgivande människor och djurliv 
kan accepteras och vad avverkas 
till förmån för industrin? 
Ser man på relationen mellan 
staden och naturen, är den ofta 
mer vänskaplig. Naturen ses ofta 
som en rekreation för de 
människor som bor och arbetar 
nära den. Dock så fungerar 
ibland större naturområden 
mellan stadsområden som 
barriärer istället för att 
sammanföra dem. 
  
Skulle en större samverkan 
mellan delarna och ökad 
mänsklig närvaro kring dem 
kunna pådriva en utveckling av 
större acceptans gentemot 
industrin, skapa angöringar mot 
det gröna och bättre koppla 
staden? 



STOCKHOLM C

Tyresövägen

Nynäsvägen

Fysisk barriär (Tyresövägen,Gudöbroleden)
Naturlig barriär (Drevvikens strandkant)

Psykiska barriärer mellan olika miljöer

MELLAN BARRIÄRERNA NORDLIG BARRIÄR OCH ANGÖRINGARNORDLIG OCH SYDLIG BARRIAR
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I sydöstra delen av Stockholm stad återfinns
Flatenområdet som i stora delar är ett 
naturområde med sjön Flaten i områdets
mitt. Denna natur är en del av det stora
gröna rummet Tyrestakilen som löper från
södermalm ända ner mot Tyrestaskogarna.

Även de angränsande bebyggda 
områdena runt om brukar inkluderas i
Flatenområdet vilka angörs från Tyresö
vägen som från nordöst till sydväst löper
genom området via Sköndal, Skarpnäck
Älta bort mot Tyresö C.

Under ett par år har området kommit att
förändrats med ett tämligen nyinrättat
naturreservat, planerad högre exploatering
av industri samt också stadsutveckling.
Naturreservatet har upplevts som en 
positiv utveckling medan den planerade
industrin upplevts på ett negativt sätt av
boende i de omgivande stadsmiljöerna.

Områdets kollektiva förbindelser och 
angöringar är begränsade eller otydliga
vilket bidrar till ett begränsat utnyttjat
naturområde för invånarna i regionen. 

FYRA OMRÅDEN IDENTIFIERADES

Vi började studera den norra barriären
Tyresövägen samt dess angöringszoner
mellan naturen och stadsmiljöerna runt 
om. Vi upptäckte då att i huvudsakliga 
angörnings områdena fanns en närvaro
av natur industri och stad. Dessa fyra 
områden ämnade vi sedan arbeta vidare
med för att undersöka relationen mellan 
dessa tre miljöer och försöka förbättra
den.
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IMPLEMENTERING
IMPLEMENTERING

Skarpnäcksanläggningen

INGER BOGNE
TJÄNSTEMAN/  PROJEKTLEDARE

SKARPNÄCKS 
STADSDELSFÖRVALTNING

ADAM WYCHINOWSKI,
ARKITEKT

BERGS ARKITEKTKONTOR

ÅKE ANDERSSON
PLANCHEF 

HUDDINGE KOMMUN

LEIF MARTHON , 
BOENDE ÄLTA

FÖRENINGEN RÄDDA ÄLTASJÖN

SARA KOPPARBERG, 
PLANCHEF 

TYRESÖ KOMMUN

ANDREAS TOTSCHNIG, 
PLANCHEF 

NACKA KOMMUN

PETER UNDÉN 
VD

SWEDISH BIOGAS 
INTERNATIONAL

ULRIKA EGERÖ
PLANARKITEKT/ EKOLOG, 

STOCKHOLMS STAD

”Det handlade om att inte krångla, det fanns ett jättetryck politiskt att få fram den här anläggningen fort,
 inte ställa för stora krav.”            ULRIKA EGERÖ, PLANARKITEKT/ EKOLOG, STOCKHOLMS STAD

EN KONFLIKTFYLLD PROCESS
ATT ETABLERA INDUSTRI  I STAD OCH NATUR

Swedish Biogas International nya Biogasanläggning väcker känslor. 
Protester har gjort att planarbetet har överklagas och att byggstarten 
kraftigt försenas.

Grundsynen bland allmänheten är generellt positiv till biogasanläggningar. 
Klagomålen gäller oro över föroreningar av den närliggande Ältasjön men 
också om att man tycker att anläggningen förfular landskapsbilden.

Som ett led i arbetet att få anläggningen accepterad av allmänheten 
har Swedish Biogas/ Sweco färgat cisternerna gröna/ jordfärgade, 
lagt sedumtak på byggnaderna samt tagit bort den del med 
förbehandling av matavfall som tidigare var planerad till anläggningen. 
Matavfallsbehandlingen utgjorde en risk för luktutsläpp i området. Ärendet 
är fn överklagat till Länsstyrelsen.

SAMTAL OM FLATEN
OM RELATIONEN 
INDUSTRI I STAD OCH NATUR

I processarbetet har vi samlat ett antal nyckelpersoner som vi tycker 
på olika sätt är knutna till området eller ämnet. Det är planchefer 
i angränsande kommuner, tjänstemän som har jobbat med en 
medborgarvision för Flaten, arkitekter med erfarenhet av att projektera 
industribyggnader i naturområden, VD:n för biogasbolaget som vill 
bygga Skarpnäcksanläggningen etc.

I samtalen har vi vi talat om problemen med att etablera industri 
i känsliga naturområden men även möjigheter för kommuner att 
samarbeta gränsöverskridande för att öka medborgarnas möjligheter 
att nyttja naturresrervaten. 

Vi har även talat om på vilket sätt privata intressen kan verka för olika 
lösningar där man tillsammans med berörda kommuner skapar 
win- win situationer.

URVAL REFERENSER



AVSIKTER OCH RELATIONSORD

Flatenbadet Flatenbadet

FLATNINGACCEPTANSFORVALTNINGTOPOGRAFIGRANSERPEDAGOGIKOMBYTENIVÅERLAGERPERFORERING

AVSIKTERNA
Efter att ha fört samtal med vår referensgrupp samt reflekterat över både hur processen
sett ut av den kommande biogasfabriken samt reflektioner av referensprojekt och
forskning rörande ämnet sa skapades en uppfattning om vad vi själva har för avsikter för
hur de olika delarna kan föras samman och vilka mervärden detta skulle ge.

RELATIONSORDEN
På vilket sätt som dessa miljöer skulle knådas ihop så uppkom det genom bakgrunden
vissa ord som för oss skulle fungera som  verktyg på hur vi skulle kunna gå tillväga. 
Detta blev ett avstamp för oss för att jobba med de fyra platser.

Gränser FörvaltningTopografi Acceptans

 

Flätning PerforeringLager

 

Ombyte

 

Pedagogik

 

Nivåer

inns 

 
 

När det gäller gränser för olika miljöer så f
fysiska, lagliga psykiska med flera. Ibland kan det 
vara så att större områden av samma funktion
påverkar gränsen även utanför området. Det kan
finnas skäl att lukra upp dessa gränser för att hitta
större samband mellan delarna. 

 att skog 
 

 
ggas 

 

När naturen ska bebyggas så är det ofta så
måste huggas ned och ibland blir även sprängning
nödvändig. Stor hänsyn till när detta verkligen
behövs finns redan när stadelement ska by
såsom bostäder och bibliotek. När en 
industriverksamhet ska uppföras finns tyvärr inte 
denna finkänslighet. Kraven bör finnas även här.

 
Det är naturligt att när staden växer så avverkas 
natur till förmån för mer stad och industri. Denna
acceptans är vi nog införstådda med .Det kan även 
vara på sin plats att ha acceptans gentemot 
industrin som förser staden. I detta naturligtvis inte
mot risker som industrin innebär men i någon mån 
mot buller och ofarliga lukter. Industrin måste 
därefter acceptera och uppnå ökade krav som 
mänsklig närvaro innebär. 

Att låta naturen staden och industrin mötas som 
fingar i varandra kan vara ett sätt att skapa närhet 
mellan delarna samtidigt som värdefull natur inte 
styckas upp för mycket. Dessa fingrar kan då olika 
bredd beroende på ändamål. Exempelvis bör det 
vara 100 m brett om tanken är att djur och natur ska 
ta sig in. 

gt 
 

Oftast är ju natur,stad och industri planmässi
skilda från varandra men om miljöerna ska knådas
ihop kan vara så att man vill stapla dem på varandra
i lager. På detta sätt kan man hålla samman olika 
miljöer fast i olika plan. 

 
 

 

 

ungera
tt för

är v

förv

förv

förv

A valtning av gator,torg, parker och byggnader 
iktigt i staden är självklart för att allt ska f

och tar vi oss ut i naturen finns även här en 
altning av det gröna. När man talar om att att

staden och naturen närmar sig industrin kan dock 
altningen vara undermålig i form av skitiga 

industrimiljöer och dålig belysning. Detta är inte så 
konstigt eftersom få människor rör sig hör. Skapas 
en struktur genom industrin som kopplar miljöer är

altningen av denna viktig. 

 så 

kogen 
 

 

Oavsett om det gäller stad, natur eller industri
kan det vara så att man vill perforera just en del av 
helheten. En shoppinggata, ett stråk genom s
eller i och genom en industri. Den sistnämnda är
inte så vanlig men kan skapa viktiga kopplingar
mellan delarna såväl som spännande miljöer. 

 

vad som 

omväxl

Homogena större miljöer av en funktion kan fungera
som barriärer gentemot varandra. Om provbitar av 
en miljö istället byter plats med en bit i en annan
miljö kan målpunkter skapas samt även annonsera 

komma skall. Detta kan även bryta 
homogeniteten på ett positivt sätt och ge en 

ande färd från en plats till en annan. 

 

 

Då vi människor kommer uti naturen får vi ofta lära 
oss hur den och hur de biologiska sambanden 
fungerar. Denna typ av förståelse skulle även i viss 
mån kunna uppnås gentemot industrin. Genom att 
den visar upp sin verksamhet på ett transparant sätt
samt också förklarar vad den gör kan en förståelse 
för den uppnås och därmed också en högre 
acceptans. Detta skulle kunna ge mervärden för 
företagen i sig som ges reklam för sin verksamhet.
Pedagogik är också viktig för att vi människor ska 
förstå naturen och industrin vi är beroende av och 
sambanden delarna emellan. 

 

Då naturen, staden och industrin är skilda från 
varandra i plan men står relativt nära varandra kan 
det vara möjligt att skapa kopplingar och 
mötesplatser inte bara i markplan utan också ett 
övre eller undre plan såsom ett eleverat torg eller en
tunnelbaneperrong. 

IMPLEMENTERING
IMPLEMENTERING

ANALYSVERKTYG/IMPLEMENTERING/ 4 platser
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FLATEN  ENERGIOMRÅDE
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mot risker som industrin innebär men i någon mån 
mot buller och ofarliga lukter. Industrin måste
därefter acceptera och uppnå ökade krav som
mänsklig närvaro innebär.

Att låta naturen staden och industrin mötas som
fingar i varandra kan vara ett sätt att skapa närhet 
mellan delarna samtidigt som värdefull natur inte
styckas upp för mycket. Dessa fingrar kan då olika
bredd beroende på ändamål. Exempelvis bör det 
vara 100 m brett om tanken är att djur och natur ska
ta sig in.

gtOftast är ju natur,stad och industri planmässi
skilda från varandra men om miljöerna ska knådas
ihop kan vara så att man vill stapla dem på varandra
i lager. På detta sätt kan man hålla samman olika 
miljöer fast i olika plan.
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A valtning av gator,torg, parker och byggnader
iktigt i staden är självklart för att allt ska f

och tar vi oss ut i naturen finns även här en 
altning av det gröna. När man talar om att att

staden och naturen närmar sig industrin kan dock 
altningen vara undermålig i form av skitiga

industrimiljöer och dålig belysning. Detta är inte så 
konstigt eftersom få människor rör sig hör. Skapas
en struktur genom industrin som kopplar miljöer är

altningen av denna viktig.

så

kogen

Oavsett om det gäller stad, natur eller industri
kan det vara så att man vill perforera just en del av
helheten. En shoppinggata, ett stråk genom s
eller i och genom en industri. Den sistnämnda är
inte så vanlig men kan skapa viktiga kopplingar
mellan delarna såväl som spännande miljöer.

vad som

omväxl

Homogena större miljöer av en funktion kan fungera
som barriärer gentemot varandra. Om provbitar av
en miljö istället byter plats med en bit i en annan
miljö kan målpunkter skapas samt även annonsera 

komma skall. Detta kan även bryta
homogeniteten på ett positivt sätt och ge en

ande färd från en plats till en annan.

Då vi människor kommer uti naturen får vi ofta lära 
oss hur den och hur de biologiska sambanden
fungerar. Denna typ av förståelse skulle även i viss
mån kunna uppnås gentemot industrin. Genom att
den visar upp sin verksamhet på ett transparant sätt
samt också förklarar vad den gör kan en förståelse
för den uppnås och därmed också en högre
acceptans. Detta skulle kunna ge mervärden för
företagen i sig som ges reklam för sin verksamhet.
Pedagogik är också viktig för att vi människor ska
förstå naturen och industrin vi är beroende av och
sambanden delarna emellan.

Då naturen, staden och industrin är skilda från
varandra i plan men står relativt nära varandra kan
det vara möjligt att skapa kopplingar och
mötesplatser inte bara i markplan utan också ett
övre eller undre plan såsom ett eleverat torg eller en
tunnelbaneperrong.

Större biogasanläggning Landskapsbro Multisportanläggning FLATEN ENERGIOMRADE

NULÄGE VERKTYG
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PLANERAT TILLÄGG

VÅRAT TILLÄGG

Regional grön koppling, multisport och biogas
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INTERIÖR SPORTHALL FRÅN FLATENVÄGEN

BROVY

VY MOTORVAGEN

BAKGRUND 
 
Då förslaget syftar till att förstärka naturen 
med en landskapsbro, utöka den 
kommande biogasanläggningen samt 
koppla in en sporthall så följer här en 
kortfattad bakgrund till varje del. 
 
Landkapsbroar finns på en del vägar och 
är oftast avsedda för djur att kunna ta sig 
över till andra sidan vägen på ett skyddat 
sätt 
 
Ekodukter byggs för att vägen ska 
påverka naturen i så liten omfattning som 
möjligt. Ekodukter finns normalt på stora 
vägar och är vanligast på motorvägar. I 
Sverige finns ännu så länge några få i 
hela landet, en femtio meter bred "bro" på 
E6 söder om Uddevalla och en längre 
söderut på E6 vid Burlövs egnahem, och 
en över E4 norr om Örkelljunga, samt en 
över E4 i Solna norr om E18. I en del fall, 
till exempel i Burlöv, var det främst 
omsorgen om kulturmiljön i området som 
kringgärdas av motorvägar som gjorde att 
den byggdes. Den i Solna är byggd som 
en gångbro men med buskar på sidorna 
för att inte djuren ska skrämmas av 
trafikens ljus. 

Biogas är ett gasformigt biobränsle som 
bildas vid anaerob nedbrytning av 
organiskt material. Gasen består i 
huvudsak av kolvätet metan och koldioxid. 
 
Rötning eller metanjäsning innebär syrefri, 
anaerob, biologisk nedbrytning av 
organiskt material. Rötning utnyttjas i 
anläggningar av varierande storlek för 
produktion av biogas. Man använder sig 
då av en flerstegsprocess, där materialet 
först i omgångar genomgår s k 
hygienisering för att därefter tillföras en 
rötningstank, där den slutliga så kallade 
rötresten uppstår under gasbildning. 
Exempel på material som används är 
orestauranger, slam från reningsverk och 
biomassa från jordbruket, som gödsel, 
halm, vallväxter och spannmål. 
 
Det biologiska material som återstår efter 
rötningen (djuravföringen) används som 
gödsel inom jordbruket. Jämfört med 
orötad gödsel har det högre halt av kväve, 
fosfor och andra växtnäringsämnen, 
varför mindre mängd gödning behövs per 
hektar åker och därmed minskat antal 
körningar på åkern, vilket är fördelaktigt 
för ekonomi och miljö.rganiskt avfall från 
hushåll, storkök och  

Sporthallar är det stor brist på i regionen. 
Stockholm tvingar klubbarna att säga nej 
till tusentals barn som vill idrotta. 
Barn står i kö för att träna gymnastik och 
annan sport i Stockholm. 
Den stora bristen på lokaler gör dock att 
klubbarna tvingas tacka nej till 
intresserade och vissa har till och med 
infört köstopp. Mest drabbas unga flickor. 
 
Då idrotten förläggs i närheten av natur så 
finns stora möjligheter att verksamheten 
kan växa utanför hallens väggar. Ridsport, 
klättring och simning är verksamheter 
som redan finns och kan förstärkas i 
Flaten med en organisation vilket en 
sporthall kan ge.  
Då mycket av idrottsverksamheten utförs 
av unga kan pedagogiska värden 
gentemot naturen och industrin uppnås då 
detta är något som behövs i framtiden för 
förståelse av alla delar i vår omgivning. 
Inte bara staden där vi bor.  

Landskapsbro i Holland

Tyresövägen

Tyresövägen

Flatenvägen

Befintligt värmeverk

Kommandobrygga Industri

Sporthall

Vattenrening

Stall
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Bostader Industri



 -- Vad är det för typer av djur som rör sig i 
området?  
 
-Älg och rådjur rör sig i nattetid i området. 
Eklevande insekter och fåglar knutna till 
äldre barrskog samt groddjur. Groddjuren 
är extra känsliga.  
Beroende på hur mycket yta man har är 
det bästa om ma kan få in alla tre 
grupperna. 
   
-- Om du skulle konstruera en artificiell 
miljö, hur skulle den utformas? 
  
-Problemet med ädellövskog är ju att det 
inte går att skapa, det ar minst 100 år. 
Men tänker man långsiktigt så kan man 
plantera ekar, helst svensk ek. Det ska 
dessutom planteras glest. Sedan är det 
tall och gran, men det ska klumpas i hop, 
sedan behövs våtmarker, både solbelysta 
våtmarker, helst betade men också 
sådana med buskar för andra grupper.  
-Trafikverket har gjort en tunnel vid 
Igelbäcken. Men även ekodukter För älgar 
och så behöver de vara över hundra 
meter breda, men för uttrar funkar det 
med en liten hylla vid ett vattendrag och 
groddjur så funkar det med små tunnlar. I 
praktiken är det väl mest ekodukterna som 
fungerar för flera arter. Oftast så är dom ju 
mest på torra land. Det är väl mest 
lekområdena som bör ligga tätt.  
När det gäller rådjur så behöver man 
viltstängsel. För groddjuren så gör man en 
liten mur som leder ned till tunneln. 
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Fukta

Matavfall

1-2m

BARK SOM LUFTRENARE

BARKFILTER PRINCIP

LUKTFILTER SOM LANDSKAPSELEMENT

Organisk lukt + BARK (O2)             CO2 + H2O + VÄRME

FÖRORENAD LUFT

RENAD LUFT

BIOFILM MED MIKROORGANISMER

• Kemisk och petrokemisk industri  
• Olje-och gasindustrin  
• Konstharts  
• Färg och bläck  
• Läkemedelsindustrin  
• Avfall och avloppsvatten  
• Jord och grundvatten  

• Avloppshanteringsindustri  
• Slakterier  
• Rendering  
• Gelatin och växter lim  
• Jordbruks-och köttförädling  
• Tobak, kakao och socker industrin  

Anvandningomraden for rening

Anvandningomraden for luktreducering

Sälg (salix carpea)

Ask (fraxinus excelsior)

Asp (popolus tremula)
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Bergsklättring

Bergsklättring

Hellasgården

Flatenbadet

Utbildning

Strandkyrkogården

Idrottsfältet

MULTIMOTION I FLATEN

TRAFIKKONTORET

FORTUM

FORTUM

BEFINTLIGT VÄRMEVERK FORTUM

BEFINTLIGA EKTRÄD

PARKFÖRVALTNINGEN PARKFÖRVALTNINGEN

IDROTTSFÖRVALTNINGEN

IDROTTSFÖRVALTNINGEN

VATTENRENING

KOMMUNALA RIDHUS

SPRÄNGNING GER SPRÄNGSTEN

REGIONAL NATURLÄKNING

ATT LÄKA NATUR....

... I STORA GRÖNA SAMBAND

FÖR IN MATEN I FABRIKEN

Samtal med Ulrika Egerö, ekolog och 
översiktsplanerare på Stockholm stad
omhur djuren rör sig i Flaten.

Biofilter har som funktion att kontrollera 
och rena lukter från 
avfallsbehandlingsanläggningar men 
används även inom andra industrier. 
Rening med biofilter anses vara 
kostnadseffektivt med få biprodukter. 
Biofilter har använts under en lång tid, 
men trots detta finns relativt få klarlagda 
fakta om val av filtermaterial, dess 
funktion och skötsel. 
När luften passerar filtret skall olika 
processer som absorption/absorbtion och 
biooxidation fastlägga lukterna i 
filtermaterialet eller binda luktämnena till 
fukten i biofilterpartiklarna. 
 

I komposteringsanläggningar behandlas 
till största delen matavfall och vid 
behandlingen av avfallet kan lukt uppstå i 
alla behandlingssteg. Luktens karaktär 
beror på avfallets sammansättning samt 
anläggningens design. Lukt kan 
transporteras flera kilometer men anses 
vara signifikant inom en 500m radie. 

Bark finns i stora mängder i Sverige, utgör 
ungefär 15 % av den totala massan på 
tallen och har som främsta uppgift att 
skydda trädet från insekter och 
vattenförlust. Den nedersta delen på 
stammen är i störst behov av skydd och 
består av tjocka plattor. 
Barken har en god förmåga att absorbera 
luktpartiklar pga  att barken är omsluten 
av en biofilm som tar upp organiska 
luktpartiklar. Detta användes såväl i luft 
som i vatten. Det mest använda området 
är absorption av oljerester vid 
miljökatastrofer. Vid denna process bildas 
vatten som restprodukt. 

RENING MED BIOFILTER

BARK SOM BIOFILTER

Om barken används som luktrening i 
biofilter skulle den kunna placeras i 
kassetter som också kan beträdas av 
människor. Dessa filter skulle då fungera 
som landskapselement och också som en 
fortsättning på alla de löparspår i området 
som är beklädda med bark. 

Då barken är utkänt efter ca ett halvår 
skulle den kunna återanvändas i 
löparspåren runt om i området. 

polineringekotoner

övergångsmiljöer

sprangsten

makadam

jordlager



CAMPUSOMRÅDE

EKOLOGISK TRAPP OCH TRÖSKELZON

Placering högre bebyggelse i förslaget

samt huvudstråk 
Framtida möjliga integrering av bostäder

Etablering industri i förslaget

Byggnadshöjd 3-5 meter Byggnadshöjd 5- 30 meter

VÄGNÄT

Angöring från Stockholm
Angöring från Nacka

INFILTRATION DAGVATTEN
Dagvattnet från industrin leds via krossfyllda rännor till vattenrenings�lter vid naturstråket.

Rännorna fungerar även som fartnedsättare  på gatorna.

Vattenrenings�ltren är fyllda med bark är entréer till 
campusområdet .

Angöring från Södertörn

Angöring från Tyresö

Isolerar mot kyla respektive värme, vilket minskar energibehovet. 
Takets livslängdförlängs då växterna skyddar mot skadlig UV-strålning. 
Dämparbuller. 
Minskar mängden dagvatten från taket. 
Fångar upphälsoskadliga partiklar. 
Tar uppväxthusgaser. 10 kvadratmeter takmatta motsvarar ungefär ett träd. 
Ger bättre stadsklimat med lägre temperatur och högre luftfuktighet. +

-

Ökadbiologisk mångfald.  
 Ger nya möjligheter för flora och fauna 
 Håller tillbaka upp till 70% av den årliga nederbörden 
 Utjämnar temperaturskiftningar och bidrar til ökad luftfuktighet 
 Reducerar mängden damm och skadliga partiklar i luften 
 Utnyttjar solenergin fullt ut genom fotosyntesen som tar upp CO2 och avger syre.  

Nackdel - dyrare. 

3 nya stationer på Skarpnäcksgrenen

Planförslag 
 
Förslaget i skrubba bygger på att man 
bygger ut området med industri men att 
man samtidigt ökar de biologiska värden 
på platsen . Därtill kommer en ökad 
närvaro att uppnås i och med 
koloniområdena. 
 
Tunnelbana Skrubba 
 
Tunnelbanan dras som en förlängning mot 
Tyresö som ändhållplats. Älta och Tyresö 
C har normalt underhåll för en tunnelbana 
medan Skrubba mer blir en station där 
man kommer direkt till naturen eller sin 
arbetsplats i industriområdet. 
 
Hur tar sig naturen över 
I tröskel och trappzonerna får flygande 
insekter frön och pollen en chans att ta sig 
upp för de gröna taken i och med att 
nivåskillnaden till näsat tak aldrig är mer 
än 3m. 
 

Flatens naturreservat i södra Stockholm 
bildades 2007 och omfattar hela 
stadsdelen Flaten, östra delen av Orhem, 
sydligaste delarna av Skarpnäcks Gård 
och nordvästra delen av Skrubba. 
Naturen utgörs av typisk Södertörnsnatur, 
sjön Flaten och delar av gammal 
odlingsmark, som till del hålls öppen med 
hjälp av betande kor. I området finns en 
gammal grotta, en fornborg och fina 
grodgölar. I våtmarken vid sjöns 
nordvästra del finns en bäverkoloni. Man 
har också låtit större delen av 
kringliggande koloniområdena ligga inom 
naturreservatet. 
 
 
Strandkyrkogården invigdes den 20 
september 1996, och omfattar 25 hektar. 
Totalt kommer den att rymma cirka 25000 
gravar. Dess entré vid Gudöbroleden är 
smyckad med granitblock från Göinge. 
Intill kyrkogårdens minneslund finns en 
utsiktsplats med utsikt över sjön Drevviken 

Lämpliga växter för gröna tak är tåliga 
växter såsom sedumväxter. Växtbädd 
anläggs på tak som har en lutning av 25–
30 grader eller mindre. Taktäckningen 
består av ett levande biologiskt material 
och underlaget måste därför bestå av ett 
tätt material, som hindrar rötter från att 
tränga igenom. Materialet skall också tåla 
den fukt som uppkommer i 
växtbeläggningen. En växtbädd kan hålla 
en stor vattenmängd och underliggande 
takkonstruktion måste även 
dimensioneras för detta. 

Gröna tak kan kategoriseras som 
intensiva, "halvintensiva", eller extensiva, 
beroende på djupet av planteringsmedium 
och det underhåll det behöver. 
Traditionella takterrasser, som kräver en 
rimligt djup jord att rymma stora växter 
eller konventionella gräsmattor, betraktas 
som "intensiva" eftersom de är 
arbetsintensiva, och kräver bevattning, 
gödning och annat underhåll. Intensiva tak 
är mer parkliknande och lätt tillgängliga 
och kan innehålla allt från köksväxter till 
buskar och små träd. Extensiva gröna tak 
däremot, är utformade för att vara 
praktiskt taget självgående och kräver 
endast ett minimum av underhåll, kanske 
rensning av ogräs en gång om året, eller 
användning av långsamtverkande 
gödningsmedel för att öka tillväxten. 
Extensiva tak är oftast bara tillgängliga för 
underhåll. De kan anläggas på ett mycket 
tunt jordlager (mest förekommande är 
specialblandade komposter); även ett tunt 
lager av mineralull som läggs direkt på ett 
vattentätt tak kan stödja en plantering av 
sedumväxter och mossor. 
En annan viktig skillnad är den mellan 
kraftigt lutande gröna tak och platta gröna 
tak. Branta torvtak, vilket är ett traditionellt 
inslag i många skandinaviska byggnader, 
tenderar att vara av en enklare 
konstruktion än platta gröna tak. Detta 
beror på att takets lutning minskar risken 
för att vatten tränger igenom 
takkonstruktion, vilket tillåter att man 
använder färre tätskikt och 
dräneringslager. 
Utvecklingen av gröna tak har skett 
framför allt i Tyskland. Begreppet 
”extensivt gröntak” definierades där 1982 
för första gången 
I Tyskland har de extensiva gröntaken 
framförallt kommit till användning på nya 
industribyggnader, en orsak är att den 
tyska lagstiftningen har föreskrivet detta i 
de flesta städer. 
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Exempelkvarter

TOMTSTORLEKAR

TOMTSTORLEKAR GATUNÄRVARO

INTENSIVA GRONA TAK

TUNNELBANESTATION SKRUBBA

ANGORING FÖR LASTBILAR

EXTENSIVA GRONA TAK

TAKHÖJD 3-4 m

UPPGLASNING

TRAPP OCH TRÖSKELZONER

KVARTER OCH TOMTER

TAK

ANGORINGAR

1600 kvm

1800 kvm

NATURANGÖRING

3000-5000 kvm minimum 60%
     i gatuliv

minimum 40%
     mot gatan

TAKHÖJD 6-7 m

TAKHÖJD 9-10 m

T

På området finns naturbruksprogrammet riktar sig till 
elever som är intresserade av djur och natur och vill 
lära dig mer om arbete inom exempelvis jordbruk, 
skogsbruk eller djurvård. 

I utbildningen lär de sig om hur naturen kan brukas 
på bästa sätt sett ur både ett ekonomiskt och hållbart 
perspektiv.

Här får eleverna kunskaper om hur växter och jord 
fungerar, hur man lägger marksten och bygger en 
uteplats, hur du odlar och säljerprydnadsväxter 
och grönsaker. Du har dessutom möjlighet att ta 
traktorkörkort och motorsågskort. Skolan har unika 
undervisningslokaler och miljöer som växthus och fält 
för odling på närliggande Alby bondgård.

Platser finns för stenläggningsövningar, park med 
växter för beskärnings- och växtkunskapövningar.

På campuset finns även:

Industri, hantverk,VVS och 
fastighetlinjer,Byggprogrammet, Elprogrammet 
och Naturvetenskapsprogrammet.

Praktik görs i samarbete med områdets företag
  

Sportlinjer/ 

Orienteringsakademin
Bandyakademin
Svenska Innebandy Akademin 
Svenska boxningsakademin
Budoakademin

Obegränsadeträningsmöjligheter finns vid 
biogasanläggningen vid Skarpnäck ca 
10 minuters cykelfärd/  från skolan.

På kvällarna kan eleverna sitta i 
campusets caféer och tvättstugor och 
göra läxor. Då finns även andra elever 
andra elever från andra linjer samt 
andra boende i området.

I och utanför området finns:
Sporthall, Gym, Fotbollsplan, 
Tennisplan, Restauranger,  affärer 
och bibliotek, Tillgång till djuren vid 
biogasanläggningen, Roddbåt och 
badplats vid Drevviken och Flaten.

På skolan finns internat för dem som har 
långt att åka.
Att bo på internatet kostar lite drygt 3000 kr/
månad.  Kostnaden varierar lite beroende på 
om man bor i enkel- eller dubbelrum och om 
man har hund eller inte. Kommunerna kan ge 
inackorderingsbidrag för halva beloppet.

CAMPUSOMRÅDE

EKOLOGISK TRAPP OCH TRÖSKELZON

Placering högre bebyggelse i förslaget

samt huvudstråk 
Framtida möjliga integrering av bostäder

Etablering industri i förslaget

Byggnadshöjd 3-5 meter Byggnadshöjd 5- 30 meter

VÄGNÄT

Angöring från Stockholm
Angöring från Nacka

INFILTRATION DAGVATTEN
Dagvattnet från industrin leds via krossfyllda rännor till vattenrenings�lter vid naturstråket.

Rännorna fungerar även som fartnedsättare  på gatorna.

Vattenrenings�ltren är fyllda med bark är entréer till 
campusområdet .

Angöring från Södertörn

Angöring från Tyresö

Volymstudie
Campusområde ca 3700 elever. 

Skala 1_3000 

Fredrika Bremergymnasiet

Antal elever: 1800  

Skala 1_3000 

Enskede gårds gymnasium

Antal elever:  500

Skala 1_3000 

Tyresö gymnasium

Antal elever: 1400 elever. 

Isolerar mot kyla respektive värme, vilket minskar energibehovet. 
Takets livslängdförlängs då växterna skyddar mot skadlig UV-strålning. 
Dämparbuller. 
Minskar mängden dagvatten från taket. 
Fångar upphälsoskadliga partiklar. 
Tar uppväxthusgaser. 10 kvadratmeter takmatta motsvarar ungefär ett träd. 
Ger bättre stadsklimat med lägre temperatur och högre luftfuktighet. +

-

Ökadbiologisk mångfald.  
 Ger nya möjligheter för flora och fauna 
 Håller tillbaka upp till 70% av den årliga nederbörden 
 Utjämnar temperaturskiftningar och bidrar til ökad luftfuktighet 
 Reducerar mängden damm och skadliga partiklar i luften 
 Utnyttjar solenergin fullt ut genom fotosyntesen som tar upp CO2 och avger syre.  

Nackdel - dyrare. 

3 nya stationer på Skarpnäcksgrenen

Planförslag 
 
Förslaget i skrubba bygger på att man 
bygger ut området med industri men att 
man samtidigt ökar de biologiska värden 
på platsen . Därtill kommer en ökad 
närvaro att uppnås i och med 
koloniområdena. 
 
Tunnelbana Skrubba 
 
Tunnelbanan dras som en förlängning mot 
Tyresö som ändhållplats. Älta och Tyresö 
C har normalt underhåll för en tunnelbana 
medan Skrubba mer blir en station där 
man kommer direkt till naturen eller sin 
arbetsplats i industriområdet. 
 
Hur tar sig naturen över 
I tröskel och trappzonerna får flygande 
insekter frön och pollen en chans att ta sig 
upp för de gröna taken i och med att 
nivåskillnaden till näsat tak aldrig är mer 
än 3m. 
 

Flatens naturreservat i södra Stockholm 
bildades 2007 och omfattar hela 
stadsdelen Flaten, östra delen av Orhem, 
sydligaste delarna av Skarpnäcks Gård 
och nordvästra delen av Skrubba. 
Naturen utgörs av typisk Södertörnsnatur, 
sjön Flaten och delar av gammal 
odlingsmark, som till del hålls öppen med 
hjälp av betande kor. I området finns en 
gammal grotta, en fornborg och fina 
grodgölar. I våtmarken vid sjöns 
nordvästra del finns en bäverkoloni. Man 
har också låtit större delen av 
kringliggande koloniområdena ligga inom 
naturreservatet. 
 
 
Strandkyrkogården invigdes den 20 
september 1996, och omfattar 25 hektar. 
Totalt kommer den att rymma cirka 25000 
gravar. Dess entré vid Gudöbroleden är 
smyckad med granitblock från Göinge. 
Intill kyrkogårdens minneslund finns en 
utsiktsplats med utsikt över sjön Drevviken 

Lämpliga växter för gröna tak är tåliga 
växter såsom sedumväxter. Växtbädd 
anläggs på tak som har en lutning av 25–
30 grader eller mindre. Taktäckningen 
består av ett levande biologiskt material 
och underlaget måste därför bestå av ett 
tätt material, som hindrar rötter från att 
tränga igenom. Materialet skall också tåla 
den fukt som uppkommer i 
växtbeläggningen. En växtbädd kan hålla 
en stor vattenmängd och underliggande 
takkonstruktion måste även 
dimensioneras för detta. 

Gröna tak kan kategoriseras som 
intensiva, "halvintensiva", eller extensiva, 
beroende på djupet av planteringsmedium 
och det underhåll det behöver. 
Traditionella takterrasser, som kräver en 
rimligt djup jord att rymma stora växter 
eller konventionella gräsmattor, betraktas 
som "intensiva" eftersom de är 
arbetsintensiva, och kräver bevattning, 
gödning och annat underhåll. Intensiva tak 
är mer parkliknande och lätt tillgängliga 
och kan innehålla allt från köksväxter till 
buskar och små träd. Extensiva gröna tak 
däremot, är utformade för att vara 
praktiskt taget självgående och kräver 
endast ett minimum av underhåll, kanske 
rensning av ogräs en gång om året, eller 
användning av långsamtverkande 
gödningsmedel för att öka tillväxten. 
Extensiva tak är oftast bara tillgängliga för 
underhåll. De kan anläggas på ett mycket 
tunt jordlager (mest förekommande är 
specialblandade komposter); även ett tunt 
lager av mineralull som läggs direkt på ett 
vattentätt tak kan stödja en plantering av 
sedumväxter och mossor. 
En annan viktig skillnad är den mellan 
kraftigt lutande gröna tak och platta gröna 
tak. Branta torvtak, vilket är ett traditionellt 
inslag i många skandinaviska byggnader, 
tenderar att vara av en enklare 
konstruktion än platta gröna tak. Detta 
beror på att takets lutning minskar risken 
för att vatten tränger igenom 
takkonstruktion, vilket tillåter att man 
använder färre tätskikt och 
dräneringslager. 
Utvecklingen av gröna tak har skett 
framför allt i Tyskland. Begreppet 
”extensivt gröntak” definierades där 1982 
för första gången 
I Tyskland har de extensiva gröntaken 
framförallt kommit till användning på nya 
industribyggnader, en orsak är att den 
tyska lagstiftningen har föreskrivet detta i 
de flesta städer. 
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Exempelkvarter

TOMTSTORLEKAR

TOMTSTORLEKAR GATUNÄRVARO

INTENSIVA GRONA TAK

TUNNELBANESTATION SKRUBBA

ANGORING FÖR LASTBILAR

EXTENSIVA GRONA TAK

TAKHÖJD 3-4 m

UPPGLASNING

TRAPP OCH TRÖSKELZONER

KVARTER OCH TOMTER

TAK

ANGORINGAR

1600 kvm

1800 kvm

NATURANGÖRING

3000-5000 kvm minimum 60%
     i gatuliv

minimum 40%
     mot gatan

TAKHÖJD 6-7 m

TAKHÖJD 9-10 m

T

FlatenbadetFlatenbadet

FLATNINGACCEPTANSFORVALTNINGTOPOGRAFIGRANSERPEDAGOGIKOMBYTENIVÅERLAGERRERINGR

Efter att ha fört samtal med vår referensgrupp samt reflekterat över både hur processen
sett ut av den kommande biogasfabriken samt studerat referensprojekt och
forskning rörande ämnet sa skapades en uppfattning om vad vi själva har för avsikter för
hur de olika delarna kan föras samman och vilka mervärden detta skulle ge.
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Gränser FörvaltningTopografi Acceptans
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Pedagogik
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När det gäller gränser för olika miljöer så f
fysiska, lagliga psykiska med flera. Ibland kan det 
vara så att större områden av samma funktion
påverkar gränsen även utanför området. Det kan
finnas skäl att lukra upp dessa gränser för att hitta
större samband mellan delarna. 

 att skog 
 

 
ggas 

 

När naturen ska bebyggas så är det ofta så
måste huggas ned och ibland blir även sprängning
nödvändig. Stor hänsyn till när detta verkligen
behövs finns redan när stadelement ska by
såsom bostäder och bibliotek. När en 
industriverksamhet ska uppföras finns tyvärr inte 
denna finkänslighet. Kraven bör finnas även här.

 
Det är naturligt att när staden växer så avverkas 
natur till förmån för mer stad och industri. Denna
acceptans är vi nog införstådda med .Det kan även 
vara på sin plats att ha acceptans gentemot 
industrin som förser staden. I detta naturligtvis inte
mot risker som industrin innebär men i någon mån 
mot buller och ofarliga lukter. Industrin måste 
därefter acceptera och uppnå ökade krav som 
mänsklig närvaro innebär. 

Att låta naturen staden och industrin mötas som 
fingar i varandra kan vara ett sätt att skapa närhet 
mellan delarna samtidigt som värdefull natur inte 
styckas upp för mycket. Dessa fingrar kan då olika 
bredd beroende på ändamål. Exempelvis bör det 
vara 100 m brett om tanken är att djur och natur ska 
ta sig in. 

gt 
 

Oftast är ju natur,stad och industri planmässi
skilda från varandra men om miljöerna ska knådas
ihop kan vara så att man vill stapla dem på varandra
i lager. På detta sätt kan man hålla samman olika 
miljöer fast i olika plan. 

 
 

 

 

ungera
tt för

är v

förv

förv

förv

A valtning av gator,torg, parker och byggnader 
iktigt i staden är självklart för att allt ska f

och tar vi oss ut i naturen finns även här en 
altning av det gröna. När man talar om att att

staden och naturen närmar sig industrin kan dock 
altningen vara undermålig i form av skitiga 

industrimiljöer och dålig belysning. Detta är inte så 
konstigt eftersom få människor rör sig hör. Skapas 
en struktur genom industrin som kopplar miljöer är

altningen av denna viktig. 

 så 

kogen 
 

 

Oavsett om det gäller stad, natur eller industri
kan det vara så att man vill perforera just en del av 
helheten. En shoppinggata, ett stråk genom s
eller i och genom en industri. Den sistnämnda är
inte så vanlig men kan skapa viktiga kopplingar
mellan delarna såväl som spännande miljöer. 

 

vad som 

omväxl

Homogena större miljöer av en funktion kan fungera
som barriärer gentemot varandra. Om provbitar av 
en miljö istället byter plats med en bit i en annan
miljö kan målpunkter skapas samt även annonsera 

komma skall. Detta kan även bryta 
homogeniteten på ett positivt sätt och ge en 

ande färd från en plats till en annan. 

 

 

Då vi människor kommer uti naturen får vi ofta lära 
oss hur den och hur de biologiska sambanden 
fungerar. Denna typ av förståelse skulle även i viss 
mån kunna uppnås gentemot industrin. Genom att 
den visar upp sin verksamhet på ett transparant sätt
samt också förklarar vad den gör kan en förståelse 
för den uppnås och därmed också en högre 
acceptans. Detta skulle kunna ge mervärden för 
företagen i sig som ges reklam för sin verksamhet.
Pedagogik är också viktig för att vi människor ska 
förstå naturen och industrin vi är beroende av och 
sambanden delarna emellan. 

Då naturen, staden och industrin är skilda f
varandra i plan men står relativt nära varand
det vara möjligt att skapa kopplingar och
mötesplatser inte bara i markplan utan också ett 
övre eller undre plan såsom ett eleverat
tunnelbaneperrong. 

IMPLEMENTERING

ANALYSVERKTYG/IMPLEMENTERING/ 4 platser

FÖRSTÄRKT NATUR  /  UTÖKAD INDUSTRI  /  KOPPLAD STAD

VERKTYG

AVSIKTER

Befintligt industriområde / integreras över tid Angöring från Stockholm

Angöring från TyresöAngöring från Haninge Naturläkning på tidigare grustagsområde 
och uppställningsområde vägverket

Platserna är sandavlagringar och tallskog 
återplanteras för ett starkare ekologiskt 
samband.

FLATEN INDUSTRIOMRÅDE
Gymnasiecampus 

CAMPUSOMRÅDE

EKOLOGISK TRAPP OCH TRÖSKELZON

Placering högre bebyggelse i förslaget

samt huvudstråk 
Framtida möjliga integrering av bostäder

Etablering industri i förslaget

Byggnadshöjd 3-5 meter Byggnadshöjd 5- 30 meter

VÄGNÄT

Angöring från Stockholm
Angöring från Nacka

INFILTRATION DAGVATTEN
Dagvattnet från industrin leds via krossfyllda rännor till vattenrenings�lter vid naturstråket.

Rännorna fungerar även som fartnedsättare  på gatorna.

Vattenrenings�ltren är fyllda med bark är entréer till 
campusområdet .
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Angöring från Tyresö
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Rännorna fungerar även som fartnedsättare  på gatorna.

Vattenrenings�ltren är fyllda med bark är entréer till 
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Framtida möjliga integrering av bostäder
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Angöring från Stockholm
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INFILTRATION DAGVATTEN
Dagvattnet från industrin leds via krossfyllda rännor till vattenrenings�lter vid naturstråket.

Rännorna fungerar även som fartnedsättare  på gatorna.

Vattenrenings�ltren är fyllda med bark är entréer till 
campusområdet .

Angöring från Södertörn

Angöring från Tyresö

CAMPUSOMRÅDE

EKOLOGISK TRAPP OCH TRÖSKELZON

Placering högre bebyggelse i förslaget

samt huvudstråk 
Framtida möjliga integrering av bostäder

Etablering industri i förslaget

Byggnadshöjd 3-5 meter Byggnadshöjd 5- 30 meter

VÄGNÄT

Angöring från Stockholm
Angöring från Nacka

INFILTRATION DAGVATTEN
Dagvattnet från industrin leds via krossfyllda rännor till vattenrenings�lter vid naturstråket.

Rännorna fungerar även som fartnedsättare  på gatorna.

Vattenrenings�ltren är fyllda med bark är entréer till 
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Angöring från Södertörn

Angöring från Tyresö

Campusområde för ca 2500 elever 

TYRESTAKILEN , 
FLATEN OCH NACKA 
RESERVATET

TUNNELBANA
Förlängning av Skapnäckslinjen. 
Uppgång på naturmark
Fortsätter mot Tyresö Centrum

BUSSTRÅK
801 från/ till Gullmarsplan
Komplement till tunnelbana
Förstärker gatulivet

EKOLOGISKA 
TRÖSKELZONER
Byggnadshöjden är 
anpassad till naturen 
för att underlätta 
spridningsvägarna

GYMNASIECAMPUS

Tydlig målpunkt som förstärker 
platsen

Industri, natur och stad i synergier.

Ökar samband och förståelse hos 
ungdomar för ekolgisk, social och 
ekonomisk hållbarhet.

Isolerar mot kyla respektive värme, vilket minskar energibehovet. 
Takets livslängdförlängs då växterna skyddar mot skadlig UV-strålning. 
Dämparbuller. 
Minskar mängden dagvatten från taket. 
Fångar upphälsoskadliga partiklar. 
Tar uppväxthusgaser. 10 kvadratmeter takmatta motsvarar ungefär ett träd. 
Ger bättre stadsklimat med lägre temperatur och högre luftfuktighet. +
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Ökadbiologisk mångfald.  
 Ger nya möjligheter för flora och fauna 
 Håller tillbaka upp till 70% av den årliga nederbörden 
 Utjämnar temperaturskiftningar och bidrar til ökad luftfuktighet 
 Reducerar mängden damm och skadliga partiklar i luften 
 Utnyttjar solenergin fullt ut genom fotosyntesen som tar upp CO2 och avger syre.  

Nackdel - dyrare. 

3 nya stationer på Skarpnäcksgrenen

Planförslag 
 
Förslaget i skrubba bygger på att man 
bygger ut området med industri men att 
man samtidigt ökar de biologiska värden 
på platsen . Därtill kommer en ökad 
närvaro att uppnås i och med 
koloniområdena. 
 
Tunnelbana Skrubba 
 
Tunnelbanan dras som en förlängning mot 
Tyresö som ändhållplats. Älta och Tyresö 
C har normalt underhåll för en tunnelbana 
medan Skrubba mer blir en station där 
man kommer direkt till naturen eller sin 
arbetsplats i industriområdet. 
 
Hur tar sig naturen över 
I tröskel och trappzonerna får flygande 
insekter frön och pollen en chans att ta sig 
upp för de gröna taken i och med att 
nivåskillnaden till näsat tak aldrig är mer 
än 3m. 
 

Flatens naturreservat i södra Stockholm 
bildades 2007 och omfattar hela 
stadsdelen Flaten, östra delen av Orhem, 
sydligaste delarna av Skarpnäcks Gård 
och nordvästra delen av Skrubba. 
Naturen utgörs av typisk Södertörnsnatur, 
sjön Flaten och delar av gammal 
odlingsmark, som till del hålls öppen med 
hjälp av betande kor. I området finns en 
gammal grotta, en fornborg och fina 
grodgölar. I våtmarken vid sjöns 
nordvästra del finns en bäverkoloni. Man 
har också låtit större delen av 
kringliggande koloniområdena ligga inom 
naturreservatet. 
 
 
Strandkyrkogården invigdes den 20 
september 1996, och omfattar 25 hektar. 
Totalt kommer den att rymma cirka 25000 
gravar. Dess entré vid Gudöbroleden är 
smyckad med granitblock från Göinge. 
Intill kyrkogårdens minneslund finns en 
utsiktsplats med utsikt över sjön Drevviken 

Lämpliga växter för gröna tak är tåliga 
växter såsom sedumväxter. Växtbädd 
anläggs på tak som har en lutning av 25–
30 grader eller mindre. Taktäckningen 
består av ett levande biologiskt material 
och underlaget måste därför bestå av ett 
tätt material, som hindrar rötter från att 
tränga igenom. Materialet skall också tåla 
den fukt som uppkommer i 
växtbeläggningen. En växtbädd kan hålla 
en stor vattenmängd och underliggande 
takkonstruktion måste även 
dimensioneras för detta. 

Gröna tak kan kategoriseras som 
intensiva, "halvintensiva", eller extensiva, 
beroende på djupet av planteringsmedium 
och det underhåll det behöver. 
Traditionella takterrasser, som kräver en 
rimligt djup jord att rymma stora växter 
eller konventionella gräsmattor, betraktas 
som "intensiva" eftersom de är 
arbetsintensiva, och kräver bevattning, 
gödning och annat underhåll. Intensiva tak 
är mer parkliknande och lätt tillgängliga 
och kan innehålla allt från köksväxter till 
buskar och små träd. Extensiva gröna tak 
däremot, är utformade för att vara 
praktiskt taget självgående och kräver 
endast ett minimum av underhåll, kanske 
rensning av ogräs en gång om året, eller 
användning av långsamtverkande 
gödningsmedel för att öka tillväxten. 
Extensiva tak är oftast bara tillgängliga för 
underhåll. De kan anläggas på ett mycket 
tunt jordlager (mest förekommande är 
specialblandade komposter); även ett tunt 
lager av mineralull som läggs direkt på ett 
vattentätt tak kan stödja en plantering av 
sedumväxter och mossor. 
En annan viktig skillnad är den mellan 
kraftigt lutande gröna tak och platta gröna 
tak. Branta torvtak, vilket är ett traditionellt 
inslag i många skandinaviska byggnader, 
tenderar att vara av en enklare 
konstruktion än platta gröna tak. Detta 
beror på att takets lutning minskar risken 
för att vatten tränger igenom 
takkonstruktion, vilket tillåter att man 
använder färre tätskikt och 
dräneringslager. 
Utvecklingen av gröna tak har skett 
framför allt i Tyskland. Begreppet 
”extensivt gröntak” definierades där 1982 
för första gången 
I Tyskland har de extensiva gröntaken 
framförallt kommit till användning på nya 
industribyggnader, en orsak är att den 
tyska lagstiftningen har föreskrivet detta i 
de flesta städer. 
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Planförslag

Förslaget bygger på att man bygger ut ins-
dustriområdet men att man även ökar och 
förstärker de biologiska värden som redan 
finns på platsen.

På det nya gymnasiecampuset finns ett antal 
olika inriktningar. Bla annat agronomprogram-
met.

I området och på taken är det möjligt att be-
driva odlingar. Odlingslotter är den optimala 
spridningsvägen för flygande insekter att 
sprida biologiska värden.

På campuset finna även yrkkesinriktade linjer 
med inriktning på industri och hantverk. I 
industriområdet finns möjlighet till praktik för 
ungdomarna.

På sportlinjen bedrivs mycket av verksamhe-
ten vid Flatens Energiområde. Där finns en 
större nödvändig processindustri. Rörelsen i 
området som helhet är viktig. 

Om sportkillarna och tjejerna inte är så bra på 
att odla gör det inte så mycket, även ogräs 
har ett värde men det finns alltid någon i 
närheten som vet hur man man får en hallon-
buske att trivas.

Social integration mellan ungdomar är essen-
sen för att förstå både industrins men också 
naturens roll i staden. Kan man tillsammans 
jobba fram tekniska lösningar som gör det 
möjligt att leva i symbios är det ett plus, men 
den viktigaste biten är helt och hållet mental.

Att traktorförare är duktiga på att mecka 
med motorer är allmänt känt. Vad som är 
mer okänt är att plåtsvarvare ofta är bra på 
matematik. 

SITEPLAN Skala 1:3000 A0
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