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INLEDNING 
I mitt examensprojekt ’Transformerat stadsrum, öppnar upp och länkar samman’ har jag följt 
huvuddragen i Thesis Booklet ’Den transformerade staden, en studie i utveckling av ett 
varierat stadsrum i den modernistiska staden’ med syften, frågeställningar och upplägg. 
Under arbetets gång har jag fått mer kunskap om området bland annat genom att 
studera artiklar och undersökningar om Husby och att analysera platsen. Därmed har 
arbetat delvis utvecklats i en annan riktning än vad som var min ursprungliga idé.  
 
Den planerade arbetsprocessen i flera skalor har följts. Från att studera Husby i ett 
övergripande sammanhang till att zooma in på stadsdelskalan för att slutligen zooma in 
på ett kvarter där jag har exemplifierar en möjlig utveckling av bebyggelsen och dess 
omgivningar. 

REFLEKTION 
Min ursprungliga idé var att i stadsdelskalan addera och förtäta med ny småskalig 
bebyggelse. Med fokus på innergårdar och på odefinierade platser i de gröna kilarna 
som tidigare varit anlagda men som nu är igenväxta och förfallna eller används som 
upplagsområden och upplevs som otrygga av många Husbybor. Min intention var att 
vidareutveckla området med en varierad och flexibel bebyggelse och addera ett 
finmaskigt gatunät både för biltrafik och gående. Det skulle fungera som ett 
komplement till Husby centrum med en större variation av bebyggelse och funktioner 
samt som kontrast till befintlig stadsmiljö. En miljö som präglas av zonering, 
konsekvent upprepning av bebyggelse och trafikseparering som delar in fotgängare- och 
biltrafik i olika nivåer. 
 
Istället för att lägga fokus helt på tillägg av ny bebyggelse har jag ändrat inriktning till 
att transformera befintlig bebyggelse och det befintliga gatunätet och till viss del addera 
ny bebyggelse som definierar både torg och stadspark. Med mindre ingrepp åstadkoms 
relativt stora förändringar med bibehållna kvaliteter, däribland de av Husbyborna så 
uppskattade gångbroarna. Bil- och gångvägarna upplevs som transportsträckor med få 
variationer mellan punkt A och punkt B. För att motverka det och ge förutsättningar 
för en mer intressant och varierad miljö har de slutna sockelvåningarna som löper längs 
bilvägarna öppnats upp, tillfartsgatorna adderats med trottoarer och kopplats samman 
via entréer i gatunivå med flerbostadshusens gårdar samtidigt som det har givits 
förutsättning för en mer varierad miljö med fler funktioner i kvarteret och lokaler i 
gatunivå. 
En viktig parameter i hur projektet har utvecklats har varit fokuseringen på trygga och 
otrygga platser. Strategin för hur dessa kan länkas samman respektive överbryggas 
genom att definiera platser, bryta upp zoneringen och föra in, addera funktioner och 
byggnader för att därmed erhålla mer liv och rörelse på platserna. 

SLUTSATS 
Projektet är indelat i både stadsbyggnads- och byggnadsskala men är i huvudsak ett 
stadsbyggnadsprojekt. Vid tidsplaneringen i Thesis Booklet var de jämbördiga i 
omfattning men på grund av att främst analys- och till viss mån strategiprocessen blev 
mer omfattande och komplex tog de mer tid i anspråk än vad jag uppskattat. På grund 
av det har jag inte nått den grad av detaljering på byggnaderna som från början var min 
intention och målet har förändrats under arbetets gång med större fokus på 
stadsbyggnadsdelen. 


