
Årsta

En översiklig stadsplan över Årsta utarbetas år 1940. 
Planen var att skapa en stadsdel med bostadshusen 
grupperade runt ett närcentrum innehållande basal ser-
vice.  

Årsta började byggas 1942 och är i huvudsak bebyggt 
med smalhus i två till tre våningar. Den vanligaste lägen-
hetsstorleken är två rum och kök. I tidstypisk anda är den 
ursprungliga naturmarken mellan gårdarna och husen 
bevarad.  Bottenvåningar till bostadshusen skapades 
ursprungligen till att innehålla butiker och service, men har 
kommit att idag användas som kontor eller lager.  

Då de flesta lägenheterna var små misnkade antalet 
barnfamiljer i Årsta och antalet pensionärer ökade. Detta 
skapade en åldersfördelning som gav smalare behov och 
tillgång till samhällsservice. 

1953 bodde ca 23 700 personer i Årsta, 1963 när Valla var 
färdigbyggt, ca 25 000. 1985 hade invånarantalet sjunkit 
till 13 400. 
 
Idag ser bostadssituationen i Årsta på följande vis:

Dellen 4

Årsta är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun. 
Den bebyggda delen av stadsdelen ligger på söderslutt-
ningen av den förkastningsbrant som sträcker sig längs 
Årstavikens södra sida. På norrsluttningen ligger Årsta 
skog, som sluttar brant ner i Årstaviken. 

Årsta är en produkt av efterktigstidens folkhemsplanering. 
Man utgick från att lägenheterna skulle vara väl solbelysta, 
vilket resulterade i en uppradning av lamellhus. Därför vill 
jag använda mig av denna tomt för att tillföra en mer diver-
sifierad bostadstyp i ett område som beskrivits som enfor-
migt och tråkigt.

Befintliga förhållanden

På tomten finns idag en vårdanläggning som avses att ri-
vas. I östra delen av planområdet finns det en fotbollsplan 
som ska ersättas i närområdet. 

Gröna rum

Tomten ligger intill en öppen gräsyta som fungerar som 
porten till ett parkstråk som leder till det välanvända re-
kreationsområdet Årsta skogen.  Utformingen av kvarteret 
bryter sig loss från den omkringliggande strikt uppraddade 
lamellhus och bjuder in grönskan in i kvarteret där det 
skapas semi-privata delar mellan byggnadskropparna och 
även en större gemensam gård. Husen riktar sig antingen 
mot gården, parken eller det skogsbeklädda berget i öster, 
samtidigt som de skyddar mot buller genom att ha en tä-
tare stängd del mot Bränningevägen i söder.

Parkering och angöring

Angöring sker på Bränningevägen samt längst den västar 
delen av tomten. Bostädernas- och gästparkering förses 
längst den västra angöringen, samt östra delen på tomten. 
Husen intill gården kan nås med bil, men på fotgängarnas 
villkor. Cykelparkering finns tillgänglig pa varje hus tomt.

Liljeholmen

Gullmarsplan

“BOENDET DÄR EMELLAN” 
   Renato Adriasola Orellana, Studio: fristående, Handledare: Markus Aerni, KTH-Arkitektur VT 2012

Bakgrund

Folkhemmet

Merparten av bostäderna i Sverige är likartade till följd av 
politiska beslut genom 1900-talets historia. Välfärdsstatens 
ambitioner var att förbättra bostaden så att hela befolk-
ningen skulle förses med goda och hygieniska bostäder 
till rimliga hyror. Funktionsstudier och teknikens utveckling 
ledde till att  mindre och större lägenheter kom att närma 
sig varandra, inte i storlek men i planlösning och funktion-
suppdelning. 

Intention

De senaste decennierna har det blivit allt tydligare att 
utbudet på bostadsmarknaden inte matchar efterfrågan. 
Främst den rådande bristen på bostäder, men också för 
de bostäder som alla slåss om i huvudsak är byggda 
utifrån hur Sverige såg ut för 40–50 år sedan. Dagens 
familjer och deras behov ser inte lika dana ut som när 
bostäderna byggdes. Bostadsmarknaden måste följa 
samhällets utveckling och vara villiga att satsa ekonomiskt 
på nytänkande. 

Det finns en mängd olika familjekonstellationer och boen-
deformer som, t.ex.  kollektivboendet, regnbågsfamiljen, 
storfamiljen, skilsmässofamiljen och generationsboendet, 
som skulle gynnas av en modernare bostadsplanering. I 
mitt examensarbete vill jag visa på hur ett sådant boende 
skulle kunna se ut.
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Bostäder 20101

31 december
   Flerbostadshus   Småhus   Totalt   %

1 rum och kök2 1 486 7 1 493 15

2 rum och kök 4 291 2 4 293 43

3 rum och kök 2 991 4 2 995 30

4 rum och kök 974 1 975 10

5 eller f lera rum och kök 183 26 209 2

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 9 925 40 9 965 100

   Antal      %    

   1990   20103   1990   20103

Ägarkategori i flerbostadshus     

Allmännyttan4 2 602 1 285 29,4 13,2

Övriga hyresrätter5 2 552 1 323 28,9 13,6

Bostadsrättsförening 3 691 7 110 41,7 73,2

Samtliga 8 845 9 718 100 100
131 december resp år.
2Inkl. lägenheter utan kök.
3Exkl. kategoribostäder, f rämst lägenheter i serv icehus.
4Kommunala bostadsbolag.
5Enskilda personer, bolag, stif telser m.f l.

Inkomstklasser 20091

1Sammanräknad f örv ärv sinkomst, tusentals kronor.

Inkomster 20091

   Inkomsttagare   Medel-
    inkomst

16- år 13 757 277 800

   

20-64 år 11 026 300 100

Män 5 465 326 900

Kvinnor 5 561 273 800

   

Förvärvsarb. boende i området 20091

   Män   Kvinnor   Totalt   %

Tillverkning, byggv., m.m. 860 243 1 103 11

Handel och kommunikationer 1 767 1 199 2 966 30

Finansiell verksamhet, m.m. 977 962 1 939 20

Offentlig förvaltning 315 440 755 8

Utbildning och forskning 370 771 1 141 12

Vård och omsorg 296 892 1 188 12

Personl. och kult. tjänster 267 358 625 6

Uppgift saknas 24 24 48 0

Samtliga 4 876 4 889 9 765 100
1Nattbef olkning.

Förvärvsarbetande boende i området 20091

   Män   Kvinnor   Totalt

Förvärvsarb. 16- år, 1- tim/vecka 4 876 4 889 9 765

Förvärvsarb. i % av befolkningen 20-64 år 83,3 82,8 83,0
1Nattbef olkning.

Boende förvärvsarb., arbetsort, utbildning 2009
   Folk- eller   Gymna-   Eftergym-   Uppgift   Totalt   %

   grund-   sial utb.   nasial utb.   saknas   

   skoleutb.      
Arbetsort       

Inre staden 220 1 377 2 263 22 3 882 40

Västerort 37 154 267 7 465 5

Söderort 257 1 010 1 120 10 2 397 25

Stockholm stad ospec. 26 119 119 4 268 3

Norra länet 70 373 654 4 1 101 11

Södra länet 83 428 814 7 1 332 14

Övr. Mälarregionen 4 27 81 0 112 1

Övriga Sverige 9 70 109 2 190 2

Utlandet 0 5 13 0 18 0

Samtliga 706 3 563 5 440 56 9 765100

Arbetslöshet 20101

   Arbetslösa      % av befolkningen    

   2009   2010   2009   2010

18-19 år .. 13 .. 4,9

20-24 .. 30 .. 3,2

25-54 253 229 2,8 2,5

55-64 43 44 2,7 2,6

     

Män 183 153 3,1 2,6

Kvinnor 142 163 2,4 2,7

     

Samtliga 325 316 2,8 2,7
1Öppet arbetslösa 31 oktober.

Separat boende Separat boende Gemensamt boende med möjlighet till 
separata boendedelar med egna entréer

Service

Skolor och förskolor av tillräcklig kapacitet finns i närområ-
det. I Årsta centrum finns offentlig och kommerciell ser-
vice.  

Invigning av Årsta centrum 1953

1:2000

Valla torg

Årsta fältet

För en del regnbågsfamiljer där man delar vårdnad av 
barn och för en del skilsmässofamiljer, skulle denna typ 
av boende kunna vara ett alternativ. Förälder/föräldrar bor 
intill varandra så att barnen får sin egen zon med nära 
tillgång till föräldrarna. Föräldrarna bor då på vardera sida 
om barn zonen, utan någon kontakt emellan varandra med 
barnen i mitten. På detta vis skulle det man även få en 
ekonomisk besparing då barnen ej behöver ha åtskilliga 
rum hos respektive förälder/föräldrar. 

Behovet av att kunna skilja av större ytor och erbjuda 
separata entréer,  men samtidigt kunna öppna upp till en 
gemensamhet. Dessa större privata ytor ska vara kapabla 
till att kunna avskiljas helt från resterande boendedel till att 
bli en separat bostad.

Kollektivt boende RegnbågsfamiljGenerationsboende

Nu

Tidigare

Äganderätt: 
4 rum och kök 116 m²

Hyresrätt: 
2 rum och kök 59 m²

Hyresrätt: 
3rum och kök 80 m²

Bostadsrätt: 
4 rum och kök 100 m²

Bostadsrätt: 
4 rum och kök 100 m²

Bostadsrätt: 
4 rum och kök 100 m²

Bostadsrätt: 
4 rum och kök 100 m²

Hyresrätt: 
3 rum och kök 80 m²

Hyresrätt: 
2 rum och kök 59m²

Bostadsrätt: 
3 rum och kök 80 m²

Skilsmässofamilj

Total boendearea: 200 m²Total boendearea: 279 m²Total boendearea: 196 m²

Önskemål:  
Att kunna bo tillsammans och hjälpas åt i vardagen. 
Behöver kunna dra sig undan till en privat zon.

 

Tot. 5 sovrum varav 2 stora och 3 små.
   

Under 1930-talet var kollektivboendet mer service inriktat
med förmåner som barnpassning, restaurang med egen 
mathiss bl a. Under 70-talet blev denna typ av kollektiv allt 
mer sällsynt och kollektivboendet gick mer åt storhushåll,
där man hjälptes åt med vardagen inom bostaden. 
Under 90-talet blev “ collective living during the secon half of life” 
allt mer vanligt, där kanske barnen flyttat ut eller att som 
ensamstående förälder bo i kollektiv. I detta infördes en åldergräns 
där ungdomar exkluderas. 
Önskemål: 
Man vill åt gemenskapen och leva i en samvaro där man delar
på vardagssysslor som matlagning. Till skillnad från 70-talets 
kollektiv där mycket gjordes tillsammans är dagens kollektiv
mer ”to live apart together“.

Tot. 6 sovrum varav 1 stor och
 5 mellanstora.

År 2001/2002 bodde ca 18 procent av alla barnen till separerade
föräldrar växelvis. Det rörde sig då om 4,5 procent av alla barn, 
omkring 87 000 barn. Enligt Stockholms Universitet, pedagogiska 
institutet 1985 är: “De negativa konsekvenserna för barnen av 
delad vårdnad/växelvis boende utgörs mest av avsaknad av en 
fast punkt och en känsla av splittring på grund av de ständiga 
bytena av bostad och förälder” 

Barn av delad vårdnad/växelvis boende innefattar inte enbart 
skilsmässobarn utan även andra, t.ex. barn i regnbågsfamiljer 
där man har delad vårdnad. Det blir en ekonomisk dyrare kostnad
för familjerna eftersom barnet/barnen ofta har rum hos de båda 
olika föräldrarna.
Önskemål:  
Delad vårdnad av barn. Att kunna ge sina barn en fast 
punkt i tillvaron. Enskilda rum åt alla barnen. 
Att de vuxna ska kunna leva och bo helt avskiljt från varandra.

Tot. 5 sovrum varav 2 stora 
och 3 mellanstora.



“BOENDET DÄR EMMELAN”
Modul 7x(4x(5 x 5))

I mitt föreslagna projekt vill jag erbjuda flexibla bostadäder 
som kan anpassas med små medel till olika livssituationer. 
Bostäderna ska kunna öka och minska i storlek beronde 
på familje-/bostads situationen. Lägenhetsavskiljande 
väggar förses med öppningar och har möjliga öppningar 
förberedda. Genom att förbereda för framtida uppdelning 
av bostaden, placeras funktioner som våtutrymmen och 
kök strategiskt. Mitt mål har varit att  skapa ett dynamiskt 
publikt rum och samtidigt ge varje bostad sitt egna privata 
uterum.  

För att uppnå detta har jag föreslagit en mycket kom-
pakt lösning där varje bostad har direkt anslutning till det 
publika rummet. Entréerna är utspridda längst med hela 
tomten vilket i sin tur skapar rörelse och sociala möten. 
Utanför bostaden finns det publika gårdsrummet och 
gränder, som kan användas av de boende i området 
och som sammankoplar det nya kvarteret till Årsta. Varje 
bostad får en privat förgård, samt möjligheten att välja till 
trädgårdar på de privata terrasser som skapas beroende 
på hur bostaden utformas. Ytterväggen som omsluter de 
fyra sammansatta enheterna fungerar både som klimatskal 
samt även som avgränsande mur. På så vis skapas en 
privata zon mellan bostadens inre och den publika zonen 
utanför. Muren rör sig längst ytterväggarna och svänger 
av för att skapa privata samt semi-privata zoner, samt 
perforeras för att skapa utblickar och släppa in dagsljus, 
samtidigt som den skyddar mot insyn. 

På tomten finns det 7 st “block”, beståendes av fyra hus, 
där varje hus i sin tur är uppbyggd av 3-7 moduler, varde-
ra på 25 m² (5.0 x 5.0 x 3m). Delar av dessa hus kan sam-
makopplas för att skapa gemensamma rum eller för att 
dela på en viss modul. De kan även slås ihop för att bilda 
en större bostad. 
Entréplanet består av 2 moduler och ett förråd som även 
kan göras om till sovrum. Plan 2 kan bestå av 1-3 moduler 
och plan 3 består av 1-2 moduler. När moduler ej används 
kan man välja att bygga terrasser på ytan som släpper 
ner dagljus till förgårdarna, eller välja att inte bygga ut 
alls. Denna yta kan senare komma att användas för fram-
tida expansion. När en av husen i blocket blir tomt kan de 
intilliggande husen ebjudas att anväda sig av någon av 
modulerna, ytterligare ett sätt till att växa.

Modul 

I min thesis blooklet hade jag en önskan att rita back to 
back radhus där man skulle komma åt bostäderna från 
olika gator på vardera sida av radhuslängan. Jag bör-
jade med att utgå ifrån SIS standard och skapade mig ett 
gridd där desa specifika funktioner skulle passa in i. Detta 
resulterade i atriumradhus back to back som fick allt för 
mörka atrium. Det visade sig även vara svårt att ändra på 
programdelar efter tid, vilket resulterade i tre saker. 

Jag gick ifrån det rumsspecifika till det mer generella, en 
modul. 

Jag ökade storleken och kom fram till ett mått på 5.0 m x 
5.0 m. Detta tar mer yta i anspråk, men möjliggör ett my-
cket friare användande av ytorna. Det som har använts till 
sovrum kan program och komma att användas till vard-
agsrum. Det innebär att kök och sovrum blir större medan 
vardagsrum blir mindre. Dessa mått är även tillräckligt 
stora så att de inhängda uterum blir tillräckligt solbelysta. 

Jag gick ifrån back to back radhusen till husblock med 
back to back parhus. Dels för att få in dagljus från två olika 
väderstreck vilket ger mer ljus åt uteplatserna och flera ut-
blickar från bostäderna. Genom att samla vatten och ver-
tikal kommunikation till husblockets mitt, blir det enkelt for 
bostäderna att koppla samman till intilliggande bostäder 
vid önskan. Med mindre huskroppar än radhuslängan fick 
jag även en större frihet i utnyttjandet va platsen. Genom 
detta har jag skapat en spänning mellan blocken och givit 
dem alla olika publika utemiljöer minds samman av det 
gröna.  

Flexibilitet

“The flexible occupation and reoccupation of raw space is highly 
dependant on a number of factors. The first is the strucutre, dimen-
sioning of which affects the viability of the internal layouts. There is no 
golden rule as to what is an ideal structural dimension; too small and 
the strucure overdetermines the layouts, too large and the structure 
becomes too inefficient. Generally a structural dimension that is the 
width of a dwelling unit (typically 5m -8m) provides the most flexibility 
for internal layouts; traditionally such spans where not seen as appro-
priate or fiesible for domestic construction, but with new constructional 
systems they are economically available in timber, steel or concrete.” 

“The basic principles are straightforward, namely that housing should 
be considered as a structure of support and infills. The support pro-
vides the basic infrastructure and are designed as long-life permanent 
base. The infills are shorter life, user determened and adaptable. The 
support and infill approach also implies different levels if imvolvement 
on the parts of the user and professional, with professionals assuming 
more control over the support, users over the infill”.

Flexible housing

För att få ett hållbart samhälle måste dagens bostäder 
även kunna användas av morgondagens boende. Man 
bör se på bostaden utifrån ett långtidsperspektiv. När 
behoven förändras måste bostaden vara flexibel nog till att 
kunna anpassas till situationen, istället för att man tvingas 
till att flytta. Men, trots en flexibel planlösning ändrar mer-
parten av de boende inte sina bostäder. Om den flexibla 
bostadens möjlighet till förändring ska utnyttjas, krävs en 
tydlighet och enkelhet i designen och att de boende kan 
utföra ändringarna själva.

Den flexibla bostaden utveckling har påverkats av tre hu-
vudsakliga orsaker. Under 1920-talet uppstod en utbredd 
bostadsbrist som skulle lösas med små, billiga och flexi-
bla bostäder. Den andra orsaken uppstod under 30- och 
40-talet, var användadet av prefabricerat och nya tekniska 
lösningar skulle användas för massproduktion av bostäder. 
Idén om brukarmedverkan på 60- och 70-talet gav flexibla 
bostäder med sociala och demokratiska ideal.

Konstruktion

Konstruktionsprinciper för flexibelt byggande går ut på att 
skilja det som är permanent från det som är föränderligt. 
Det yttre bärande är det permanenta och det inre, som ej 
bör vara bärande eller innehålla installationer, är det som 
är förändligt.  

På följande vis ser vi hur de olika delarna sitter ihop och det visar 
samtidigt hur blocket skulle kunna delas upp vid framtida behov.

Här visas en kombination av ett kollektiv och en delad vårdnad av barn familj. 

Kollektiv

Skilsmässofamilj
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modul modul
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Separat boendeSeparat boende Separat boendeSeparat boende Gemensamt boende med möjlighet till 
separata boendedelar med egna entréer.

Parallel respektive snedställd uppställning längst med rak gata

Parallel uppställning 

- Mindre dagsljus.
- Insyn.

Diagonal uppställning

- Bra dagsljus.
- Bra utblick.
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Teknisk sektion A-A 1:20



Sektion B-B 1:200
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