
BAKGRUND
 

Bolivia är ett land med en stor indianbefolkning där den egna kulturen är väl bevarad trots århundraden av kolonialism. 
Sydamerikas fattigaste land är högt beläget i Anderna och är det enda landet i Sydamerika där ursprungsbefolknin-
gen är i majoritet. Klimatförändringar och andra faktorer har bidragit ti l l en inflyttning til l städerna från landsbygden. Det 
som först uppstod som förorter ti l l andra städer har idag vuxit sig så stora att de administrativt fungerar som egna 
städer. Ett sådant exempel är staden El Alto som vuxit fram på en högplatå ovanför den intil l iggande huvudstaden 
La Paz. Staden har växt radiellt utifrån den punkt som knyter ihop La Paz och El Alto sedan 50-talet, med en kraftig 
til lväxt under 80-talet när många gruvindustrier lades ner i landet. År 2007 gick El Alto om La Paz i invånarantal och 
är idag landets näst största stad. (Störst är Santa Cruz)

STAD PÅ 4000 METERS HÖJD
El Alto ligger på kanten av en stor högplatå som breder ut sig i västra Bolivia och är en del av den andinska berg-
skedjan. Staden är belägen 4000 m.ö.h. och har en flack topografi, ti l l skil lnad från grannstaden La Paz som ligger 
som i en skyddad gryta nedanför. Det mikroklimat som bildas där gör att det kan vara upp til l 10 grader varmare än 
uppe på högplatån. 

TUNN  LUFT
Bolivia har tre klimatzoner. Den tropiska i landets låga nordöstra del, den subtropiska där låglandet möter Anderna 
och höglandsklimatzonen i väster, där El Alto ligger. Höglandsklimatet präglas av stark sol dagtid, kalla nätter, starka 
vindar och torr och tunn luft. Vegetationen är ofta låg och landskapet kargt och torrt. Klimatförändringarna har medfört 
kraftiga regnfall under regnperioden som översvämmar La Paz och El Alto. På branterna ner mot La Paz där jorden 
är lös har flera jordskred förekommit de senaste åren. Det allt varmare klimatet har också medfört att glaciärerna som 
fungerat som naturliga vattenreservoarer har börjat sina vilket gör att vattentil lgången är knapp.

EN SAMLING BYAR
De boende i El Alto är ti l l 80 procent Aymara-folk. De är en etnisk grupp som befolkat högplatån sedan lång tid til lba-
ka. De har många gånger tvingats flytta in til l städerna p.g.a. arbetsbrist eller vattenbrist. Ofta har hela byar flyttat och 
slagit sig ned i staden vilket gör att El Alto är utformat som en samling av byar. Bygemenskapen lever kvar och man 
samarbetar i s.k. grannskapsenheter. Dessa samarbetar även med andra enheter och det finns ett väl fungerande 
demokratiskt nätverk. Ofta organiserar de sig och manifesterar genom marscher och blockader av vägar. 
    De flesta i El Alto försörjer sig genom informell handel. De låga skatteintäkterna bidrar ti l l att upprätthålla den ekon-
omiska obalansen med den rikare grannstaden La Paz, där befolkningen til l större del har registrerade inkomster. 
    Religionen är en blandning mellan katolicism och egna traditionella religioner. Kyrkorna i El Alto står tätt ti l l följd av 
en tysk missionärs investering i staden men de är sällan besökta. Vanligare är att man offrar i hemmet eller på öppna 
platser för att blidka sina gudar. 

HOMOGEN BEBYGGELSE
El Alto har vuxit snabbt med bill igaste til lgängliga material. Husen är mellan 1-5 våningar höga, konstruerade av tegel 
eller adobe-lera och byggda på enklast tänkbara sätt. Det har skapat en homogen och monoton bebyggelsestruktur. 
Ofta rör man sig på smala gator och det finns få öppna platser som skapar överblick och andrum. Gatustrukturen är 
uppdragen enligt rutnätssystem där man från kommunens sida sett ti l l att dessa har en viss bredd.  Stora leder skär 
genom staden och bildar barriärer mellan stadsdelar.

LA PAZ
Området som idag utgör La Paz befolkades ursprungligen av Ayamara-folk som slagit sig ner i dalgången intil l floden 
Choquzyapu. När spanjorerna kolonialiserade landet och hittade guld i floden tog de över och anlade en egen stad 
utifrån europeiska ideal. En handelsväg mellan Lima i Peru och en silvergruva i södra Bolivia passerade området vilket 
gjorde det til l en strategisk plats som kunde växa och utvecklas även då guldresurserna tagit slut. Sedan spanjorerna 
lämnade landet har staden fortsatt att vara ett viktigt administrativt centrum. Endast en liten del av dalgången är platt 
så staden har successivt vuxit upp på höjderna som omgärdar de tidigast bebyggda delarna. 
(Se historisk utveckling)

EL ALTO
Området där El Alto ligger idag var i princip obebott fram til l 1903 då järnvägar til l Chile och Titicacasjön anlades. 
Järnvägsstation, vagnshallar och bangård byggdes på högplatån vilket medförde att järnvägsarbetare bosatte sig 
i området. År 1925 anlades en flygplats. Tågtrafiken avtog och avvecklades helt 1974. Under femtiotalet började 
platsbristen nere i La Paz driva allt fler ti l l att bosätta sig på högplatån och området kopplades til l La Paz vattenförsör-
jning. Det var dock först under åttiotalet, när gruvfyndigheterna i Potosí sinat och en reform tvingade de arbetslösa 
gruvarbetarna til l högplatån, som El Alto växte til l att bli en av Bolivias största städer. Den är hopväxt med La Paz 
men fungerar administrativt som en egen stad. Istället för att vara en bistad, en förort ti l l La Paz, vil l man bli en egen 
stad.

BRIST PÅ PUBLIKA PLATSER
Eftersom El Alto vuxit snabbt har fokus länge legat på att ti l lgodose de mest basala behoven. Vatten, el, vägar och 
avlopp. Detta i kombination med attityden til l El Alto som bistad til l La Paz har gjort att stadens gemensamma rum 
inte har prioriterats. Bristen på publika platser och dålig til lgänglighet för stadens fotgängare är uppenbar. Som fot-
gängare får man ofta samsas med bilarna på körbanan och El Alto kan inte stoltsera med många platser besökare 
eller boende känner för att stanna på. 

EL ALTO – EN STAD
Vi tror att en nyckel ti l l en utveckling av El Alto ligger i att stärka dess identitet som egen stad. Arkitektoniskt skulle 
det kunna innebära att man genom fysiska förändringar i strategiska lägen ger en annan upplevelse av staden och 
skapar förutsättningar för utveckling av stadslivet. Til lsammans med förändringar inom andra områden skulle El Alto 
på sikt kunna bli en stad att växa och utvecklas i. En stad med potential som fler väljer att investera i och som i högre 
grad behåller sitt humankapital.

ARKITEKT I NY KONTEXT
Att göra ett projekt i en för oss tidigare okänd kontext innebär vissa svårigheter. Vi är medvetna om att vi inte helt 
kommer att förstå sammanhanget och att den arkitektoniska kontext vi kommer ifrån färgar det vi gör. Att förankra 
projektet i den lokala kontexten tror vi är en förutsättning för att skapa en arkitektur som blir verksam. Önskvärt hade 
varit att i samarbete med stadens invånare under en längre tid utforma projektet. Våra förutsättningar är andra och 
vi har fått utforma projektet utifrån de samtal vi haft med människor som bor i staden och i det specifika område vi 
valt att arbeta med.  Vi ser resultatet som ett underlag att utgå ifrån om projektet skulle genomföras i verkligheten. 
En grundstruktur som bas för vidare diskussion om El Altos framtid och utveckling. 

PROBLEM & MÖJLIGHETER

ALLA VÄGAR GÅR TILL LA PAZ
Stadsstrukturen i El Alto är en homogen massa utmed breda motorvägar som alla strålar samman til l en, vägen som 
leder ner til l La Paz. Vägarna är viktiga för båda städerna. Samtidigt utgör de barriärer för utvecklingen av El Alto 
som en egen fungerande och sammanhållen stad där människans rörelse inom staden är lika viktig som fordonens 
framkomlighet genom den.  
    Flygplatsen är ett annat exempel på en stor barriär mitt i staden där fördelarna med dess placering mitt i El Alto 
är större för La Paz än för El Alto.  

LA CEJA, EN RÖRIG KNUTPUNKT
Alla som besöker någon av städerna passerar La Ceja. Så kallas den punkt varifrån El Alto vuxit. Det är den plats där 
vägarna som korsar El Alto möter vägen som leder ner til l La Paz. Det är en kaosartad infrastrukturpunkt. Det är El 
Altos hjärta men utformad som en motorvägskringla i olika nivåer. Det är en destination och en omstigningsplats men 
det finns ingen avsedd plats för människor att vara på. Man kliver av bussar mitt på vägen. Det är rörigt, svåröver-
skådligt och upplevs otryggt. För många är det den enda bild man får av El Alto. 

EN PLATS MED POTENTIAL
Mitt emellan de båda städerna, precis på gränsen, alldeles intil l La Ceja, ligger en 1,7 km lång och 50 meter bred, 
dammig och obebyggd landremsa. Med sin placering på kanten av högplatån erbjuder den en fantastisk upplevelse 
av landskapet med en oslagbar utsikt över La Paz och de kringliggande snöbeklädda bergen.
    Två dagar i veckan förvandlas den öde landremsan til l en myllrande marknad. Den utgör den största och den enda 
mötesplatsen för de båda städernas invånare. La Paz-bor tar sig upp til l platsen via en motorväg som slingrar sig 
uppför branten för att köpa kläder, kastruller, möbler, bilar och djur. Här finns allt. El Alto-borna ställer upp sina bord 
och parasoller för att sälja sina varor eller för att strosa runt i vimlet. Folk är uppklädda, tar med sig familjen. Kanske 
köper de glass til l barnen, dricker öl i plastmugg, spelar fotboll eller bara tittar på folkvimlet.

STRATEGIER

ARKITEKTUREN SOM KATALYSATOR
Vägstrukturen, knutpunkten La Ceja och marknadsplatsen är tre områden vi tror skulle behöva förändras för att El 
Alto ska kunna bli mer än stad än en förstad. Vi har valt att i det här projektet fokusera på de två sistnämnda och 
berört vägstrukturen mer övergripande. 
    Genom att göra förändringar områden som används av de flesta i El Alto, av de boende i La Paz och av besökare 
påverkas många. Därigenom kan platserna fungera som katalysatorer i en större process. På sikt hoppas vi att förän-
dringarna ska bidra til l att stärka El Altos identitet, förändra andras attityd til l staden och förbättra relationen mellan 
de två städerna. 

ATT KOMMA TILL EN STAD
Vi vil l att mötet med El Alto blir mötet med en stad. Att La Ceja som idag är en rörig infrastrukturpunkt blir en plats 
där både trafik och människor kan finnas och att staden känns mer välkomnade och hel. 

ATT VARA I EN STAD
Vi vil l också skapa ett ti l lgängligt publikt stadsrum som folk vil l vara i och kan vara stolta över, på den yta som idag fylls 
av marknadsförsäljare två dagar i veckan. En klasslöst rum där invånarna från båda städer ska känna sig välkomna 
och en plats där de boendes behov i det närliggande området kan til lgodoses. Samtidigt som marknaden, som den 

positiva kraft den är, får finnas kvar.

FÖRÄNDRING I  OLIKA SKALA 

LARGE – AVLASTA & TVÄRKOPPLA
I och med att El Alto vuxit snabbt utmed de stora lederna ner til l La Paz har det blivit en uppdelad stad som känns 
mer som en stor bistad än som en egen stad. Genom att förstärka en befintlig väg som tvärkopplar stadsdelar upp-
står nya noder som ger El Alto förutsättningar för en utveckling av stadslivet kring dessa. Genom att denna ringled 
kopplas til l befintliga men i dagsläget mindre vägar ner til l la Paz blir den naturligt mer använd och kan därmed avlasta 
La Ceja och skapa en mer hållbar framtida trafiksituation. 

Flygplatsens placering mitt i El Alto utgör också en fysisk barriär för en mer sammanhållen stadsstruktur. Staden har 
långsiktiga planer på en framtida flytt ti l l en plats strax utanför El Alto. 

Vi har i detta projekt fokuserat på att jobba med den publika platsen och på La Ceja.

MEDIUM – ATT KOMMA TILL EN STAD
La Ceja är en central plats i El Alto men den upplevs av många som en rörig och farlig plats som man gärna undviker 
kvällstid.  Vägstrukturen och de naturliga nivåskillnaderna i landskapet utgör barriärer som skiljer stadsdelar åt och gör 
att El Alto upplevs som en uppdelad stad utan tydligt sammanhang.  Fyra större leder möts i en punkt som idag är 
utformad i nivåer med motorvägskringlor som länkar dessa til l varandra.  Lösningen upptar mycket plats och är en av 
orsakerna til l att stadsdelarna är åtskilda.  Genom att ersätta den befintliga strukturen med en trefil ig cirkulationsplats 
minskar ytan vägarna upptar betydligt.  Det skapar utrymme för ny bebyggelse som kan bidra til l att befolka området 
även kvällstid samt att stadsdelarna kan komma närmare varandra. Trottoarerna intil l cirkulationsplatsen breddas och 
butiker och verksamheter kantar gatan.  Delar av den befintliga bebyggelsen rivs för att överbrygga nivåskillnaderna 
som landskapet utgör och för att skapa en mer til lgänglig struktur. De nya kvarteren är mindre än befintliga kvarter för 
att förbättra möjligheterna til l rörelse i området. Kvartersgatorna tar upp nivåskillnaderna och väver samman staden. 

STAD I FLERA NIVÅER
Områdena som rivs innehåller bostäder, lagerlokaler, verkstäder och butiker. Den nya bebyggelsen ersätter dessa 
och til lför fler bostäder, fler butikslokaler, fler verkstäder samt kontorslokaler.  Fastigheterna programmeras med 
butiker och verkstäder i gatunivå och med bostäder eller kontor ovanpå. Många boende i El Alto vil l ha ett uterum 
i anknytning til l bostaden att använda vid til lfällen för fest, för djurhållning eller för att hänga tvätt.  Ett gemensamt 
sådant skapas i kvarterets mitt medan takterrasser bildar privata uterum. 

BUSSTORG
La Ceja är idag en rörig omstigningsplats där det inte finns några ytor avsedda för kollektivtrafik. Istället stannar 
kollektivtrafiken (minibussar som drivs av olika syndikat) mitt på körbanan för att släppa av och på folk. Ibland blir de 
stående länge för att invänta passagerare til ls bussen är full innan de rullar vidare. Det påverkar naturligtvis den övriga 
trafiken och vissa tider bildas långa köer.  Dessutom innebär det en fara för passagerare att kliva av mitt i trafiken. För 
att förbättra situationen görs en torgyta för minibussarna att stanna vid. Istället för att hamna mitt i ett motorvägsdike 
när man anländer til l El Alto kommer man då istället ti l l ett torg i anslutning til l ett av handelsdistrikten. Man kommer 
til l en stad. Torgytan är hårdgjord med mönsterlagt tegel för att förstärka upplevelsen av en central viktig plats.  På 
torget finns en befintlig byggnad som idag fungerar som musikakademi. En ny byggnad placeras som skyddande 
vägg mot cirkulationsplatsen och blir en ny viktig publik byggnad. Den skulle exempelvis kunna inrymma ett museum, 
en vänthall för busstationen och/eller bli ett folkets hus där de olika representanterna för grannskapsenheterna skulle 
kunna ha mötes– och kontorslokaler. 

BROAR
För att väva ihop staden ytterligare länkas de två områdena som innehåller handel samman genom kommunikation på 
en övre nivå. En stigande ramp utmed den nya publika byggnaden på torget, som under kan fungera som solskydd 
i väntan på bussen, övergår i en gångbro över en av de stora vägarna och landar invid ett annat kvarter. Här ansluter 
en bilväg med breda trottoarer som leder över ytterligare en bro. Den landar i en stadsgata kantad av bebyggelse 
men med gott om plats för fotgängare. Man befinner sig på en vanlig gata, en nivå upp. Stråket leder sedan til l den 
publika platsen som erbjuder ett större rum som kontrasterar ti l l den tätare staden, befriat från tung trafik. 

SMALL - PLATSER ATT VARA
Den långa landremsan på gränsen mellan de båda städerna fungerar redan idag som mötesplats två dagar i veckan 

när det är marknad. Andra dagar är det en tom, dammig yta.  De boende i kvarteren som gränsar til l området har 
utryckt önskemål om att använda ytan för andra ändamål än marknad men mött stark motstånd från försäljarna.  De 
har bl.a. önskat använda ytan för rekreation, platser för barn att leka på och för att anlägga en mindre polisstation 
för att öka tryggheten. Utmaningen för oss har varit att skapa en struktur som til låter aktivitet och funktioner under de 
dagar då det inte är marknad samtidigt som försäljarna inte förlorar sin värdefulla yta. 

FLÖDEN & RUM
I markens naturliga rörelser och former har vi hittat strukturer som til låter oförändrad yta för marknaden samtidigt 
som rumsligheter skapas för andra verksamheter. Strukturerna består av murar i tegel och skiftande marknivåer som 
sträcker ut sig i tomtens riktning. Uttrycket är tydligt för att ge platsen en tyngd och varaktighet.  
    Tegel är det vanligast förekommande byggnadsmaterialet i El Alto. Genom att använda oss av detsamma i murar 
och markbeläggning vil l vi både förankra strukturerna i den lokala kontexten och samtidigt förändra synen på materia-
let. Vi vil l visa att det inte behöver vara förknippat med fattigdom bara för att det är det bill igaste och mest til lgängliga 
materialet utan att det kan vara något vackert med stora möjligheter ti l l variation. 
   Platserna är skapade för att vara lätti l lgängliga för de boende i El Alto, uterum som alla kan ta i besittning. 
Samtidigt erbjuds upplevelser unika för El Alto. En fantastisk landskaplig vy, en myllrande marknad och en utomhus-
teater.

SPORT
På tomtens främre del, närmast La Ceja, finns idag några fotbollsplaner som används flitigt. Närheten til l La Ceja 
gör det til l en populär plats att ses på över lunch och pausa dagen med att titta på folk som spelar. Det ligger även 
flera skolor i närheten som använder området som lekplats. Genom att rusta upp befintliga planer och förstärka med 
två nya volleybollplaner och en ny fotbollsplan stärker vi platsens funktion som mötesplats för lek. Det två til läggen 
är utformade utan nät kring sig och med planerna försänkta i marken för att dessa inte ska utgöra hinder under 
marknadsdagarna. Murar i tomtens riktning delar upp ytan i olika rum utan att hindra flödet. I murarna ryms funktioner 
som sittplatser, vattenkranar, sopsortering och krubbor för djur som säljs på marknaden.  Marken är grusbelagd med 
undantag för ytorna kring sportaktiviteterna. Där är ytan hårdgjord i en mönsterlagd tegelbeläggning som förstärker 
upplevelsen av att det är en plats av vikt. För att ytterligare rama in rummet finns tvärgående belysning ovanför några 
av planerna. De fungerar både som ett rumsskapande tak och som belysning kvällstid.  Lekfunktioner placeras ut i 
ett mer skyddat läge.  

TEATER
Längre fram på tomten, där flöden från fyra håll möts, delar sig markytan i tomtens riktning så att det uppstår en 
försänkning i marken. Rummet har golv och väggar av tegel och tak av tvärgående ljusslingor. Det blir ett samling-
srum, en publik festsal för alla att använda. Väggarna gröps ur för att bilda väderskyddade rum. Två mindre lokaler 
för försäljning av mat och dryck, en wc och i en vägg ett större rum med graderade bänkrader för teatersittning.  
Motstående vägg har en yta i l jus betong för fi lmprojicering. Avsikten är att det ska kunna fungera som en utomhus-
teater och utomhusbiograf i kommunens regi. En sådan teater kan bli lättare att närma sig och besöka än en teater 
i en byggnad där man måste gå över en tröskel och in i ett sammanhang man kanske tidigare är obekant med. 
En teatergrupp som arbetar mycket med ungdomar i El Alto efterfrågade just en sådan plats. En plats dit man kan 
komma och bara titta på en själv medverka.  I väggarna finns även enklare beredningsplatser för mat när rummet 
används för fest. Under marknadsdagar kan rummet användas för försäljning. 

UTSIKTSPLATS
Fortsätter man röra sig framåt på tomten delar marken upp sig i tre terrasseringar. Strukturen är befintlig men förstärks 
och förtydligas av tegelmurar som följer nivåernas kanter. Två av ytorna til låter både fotgängare och trafik medan den 
mittersta är avsedd enbart för fotgängare. I väggen upp til l den högsta nivån gröps rum ut för att inrymma lokaler och 
verksamheter så som den efterfrågade polisstationen, ett museum om El Altos historia och det omgivande landska-
pet, butiker och matställen. Entré sker från den mittersta nivån och för museet även från den nedersta. De murade 
väggarna som definierar de terrasserade rummen bryter något mot tomtens naturliga riktning och vinklar sig ut mot 
en utsiktspunkt där en fantastisk vy av det omgivande landskapet och den lägre liggande staden öppnar sig. I muren 
på den mittersta nivån fälls väderskyddade sittplatser in med til lhörande gril lgropar i marken. Tanken är att det ska 
kunna fungera som en plats för El Altoborna att använda och vara på. Små rum med utsikt för umgänge, matlagning 
och offerriter. På den översta nivån görs plats för turistbussar att stanna på och ett tak skyddar från stark sol.  För 
att nivåerna inte ska utgöra frustrerande barriärer finns trappor i muren. Murarna som bildar kanterna är utformade 
som en dubbel mur med ett utrymme mellan sig. Här placeras belysning som kan lysa ut genom hål som uppstår 
där stenar ur muren tagits bort. (Se axonometrier) Kvällstid får muren därigenom ett glittrande mönster som syns från 
motorvägen som passerar nedanför och blir ett kännetecken för platsen. 

STEGVIS FÖRÄNDRING
Vår idé är att denna förändring skulle kunna ske stegvis, genom att börja i en mindre skala och att detta sedan på 
sikt skulle kunna katalysera en större förändringsprocess. Från små ingrepp til l större strukturella förändringar. Tanken 
är att dessa olika ingrepp i staden skulle kunna ske etappvis utan att vara beroende av varandra men til lsammans 
kunna få en synergieffekt. 

GENTRIFIERING
En förhöjning av miljön kring de strategiska punkter vi jobbar med kan bidra til l en värdeökning av marken i området. 
Vi ser det som något positivt eftersom de boende i El Alto äger sina tomter. En gentrifiering i dess negativa be-
märkelse, där boende tvingas lämna områden som rustas upp för att hyrorna blir för höga ser vi därför inte som ett 
problem. De boende i det här området skulle tvärtom gynnas av värdeökningen. Vi ser inte något romantiserande i 
fattigdomen utan hoppas kunna förbättra förutsättningarna för dem som lever sina liv i El Alto. 

LIVIA WINKLER & CAJSA EHLIN  

Vi ville i vårt examensprojekt undersöka hur det är att som arkitekt verka i en för oss tidigare okänd kontext. Med andra 

förutsättningar än vi är vana vid. I en annan kultur, i ett annat klimat och i en annan samhällsstruktur. Vi åkte till Bolivia 

och hittade två städer, La Paz och El Alto, som ligger alldeles intill varandra. Den ena har en lång historia och ett kolo-

nialt arv. Den andra har på 30 år gått från att vara en förort till att vara landets näst största stad. Den har vuxit snabbt 

och är fortfarande till sin utformning en förstad. Dess invånare är fattiga men stolta och vill se staden växa och utveck-

las. I andras ögon är den en stökig, oorganiserad och farlig plats, långt ifrån jämställd sin äldre granne.  Vi vill genom 

arkitektoniska förändringar stärka El Altos förutsättningar att bli en stad man vill vara i och komma till. En stad med en 

starkare identitet. En stad i bättre balans med sin granne. 
  


