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	  Sammanfattning	  
	  
Rapporten	  är	  en	  undersökning	  gällande	  det	  som	  händer	  när	  en	  plats	  ändrar	  funktion	  och	  
karaktär.	  I	  Stockholm	  har	  pendeltågstationen	  Karlberg	  en	  central	  och	  social	  roll	  som	  kan	  
komma	  att	  rubbas	  av	  dess	  stängning.	  Vår	  rapport	  kommer	  således	  handla	  om	  att	  undersöka	  
och	  förstå	  platsen	  för	  att	  sedan	  ge	  åtgärdsförslag	  på	  ett	  gestaltningsarbete	  i	  form	  av	  ett	  
byggnadsverk.	  	  
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Abstract	  	  
	  
This	  report	  is	  a	  study	  of	  what	  happens	  when	  a	  place	  changes	  its	  function	  and	  character.	  In	  
Stockholm,	  the	  commuter	  train	  station	  Karlberg	  has	  a	  social	  part	  that	  may	  be	  disturbed	  by	  
its	  closure.	  Our	  report	  will	  therefore	  focus	  on	  investigating	  and	  understanding	  the	  place	  and	  
then	  give	  proposals	  for	  action	  on	  a	  design	  work	  in	  the	  form	  of	  a	  building.	  
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1 Inledning	  

1.1 Bakgrund	  

År	  2017	  kommer	  pendeltågsstationen	  Karlberg	  att	  stängas	  och	  flyttas	  till	  Odenplan.	  Detta	  
med	  anledningen	  av	  bygget	  av	  nya	  Citybanan.	  Stationen	  är	  belägen	  i	  Birkastan	  vilket	  är	  ett	  
område	  i	  sydvästra	  delen	  av	  Vasastan	  i	  Stockholms	  innerstad	  (kommer	  benämnas	  som	  
Birkastan	  i	  denna	  rapport).	  Detta	  område	  präglas	  av	  ett	  rikt	  folkliv	  med	  mycket	  restauranger	  
och	  butiker.	  	  

	  

Figur	  1.1	  Birkastans	  markindelning	  	  

I	  Figur	  1.1	  beskrivs	  markindelningen	  för	  området	  kring	  Karlbergs	  station	  idag.	  I	  denna	  figur	  
presenteras	  gatunamn,	  områdesnamn	  och	  namn	  för	  stadsdel,	  notera	  att	  dessa	  ej	  kommer	  
att	  visas	  i	  följande	  figurer	  i	  rapporten.	  	  	  
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Figur	  1.2	  Flygfoto	  över	  området	  vid	  Karlbergs	  station	  (www.google.se)	  

Både	  pendeltåg	  och	  bussar	  har	  sin	  utgångspunkt	  från	  stationen	  och	  fungerar	  således	  som	  en	  
knutpunkt	  för	  resande	  till	  och	  från	  Stockholms	  innerstad.	  Detta	  medför	  att	  flödet	  av	  
människor	  kring	  platsen	  är	  stort.	  Detta	  flöde	  har	  gjort	  att	  Karlbergs	  station	  kommit	  att	  bli	  en	  
naturlig	  mötesplats	  för	  Stockholms	  invånare.	  	  

Stationen	  har	  under	  årens	  lopp	  bytt	  placering	  samt	  genomgått	  en	  rad	  olika	  förändringar.	  
Både	  spår	  och	  vägar	  har	  tillkommit	  och	  den	  förut	  självklara	  sammankopplingen	  med	  
Karlbergs	  slott	  har	  upphört.	  I	  och	  med	  dessa	  förändringar	  har	  transportmöjligheterna	  över	  
till	  Karlbergs	  slott	  blivit	  lidande.	  Man	  upplever	  att	  de	  spår	  och	  vägar	  som	  tillkommit	  skapar	  
en	  mur	  mellan	  Birkastan	  och	  Karlbergs	  slott.	  I	  nuläget	  får	  man	  gå	  en	  relativt	  lång	  väg,	  
jämfört	  med	  fågelvägen,	  genom	  en	  otrevlig	  tunnel	  som	  sen	  mynnar	  ut	  direkt	  mot	  
Klarastrandsledens	  tunga	  biltrafik.	  Se	  gångväg	  i	  Figur	  1.1.	  

Stockholms	  Stad	  har	  en	  vision	  om	  att	  bygga	  en	  överdäckning	  över	  tidigare	  nämnda	  vägar	  och	  
spår,	  samt	  en	  bro	  mellan	  Birkastan	  och	  Kungsholmen.	  	  
Med	  en	  överdäckning	  menas	  att	  vägar	  och	  spår	  byggs	  in,	  likt	  en	  tunnel.	  På	  den	  mark	  som	  
uppstår	  ovanpå	  överdäckningen	  kan	  man	  exempelvis	  låta	  uppföra	  byggnader	  eller	  parker.	  
Denna	  överdäckning	  är	  tänkt	  att	  sträcka	  sig	  mellan	  Tegelbacken	  och	  Karlberg.	  Projektet	  går	  
under	  namnet	  Västra	  City.	  Dock	  är	  det	  mycket	  osäkert	  om	  denna	  överdäckning	  kommer	  att	  
realiseras	  i	  området	  kring	  Karlbergs	  Station.	  
(Johansson,	  Jernhusen,	  Affärsutveklare	  Stadsprojekt,	  2013)	  

1.2 Problemformulering	  

Arbetet	  kommer	  att	  belysa	  den	  problematik	  som	  kommer	  att	  uppstå	  kring	  folklivet	  i	  
Birkastan	  när	  Karlbergs	  station	  stängs	  och	  flyttas	  till	  Odenplan.	  	  
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1.2.1 Frågeställning	  

• Hur	  fungerar	  området	  kring	  Karlbergs	  station	  och	  hur	  kommer	  folklivet	  påverkas	  av	  
att	  stationen	  stängs?	  	  
	  

• Hur	  kan	  man	  berika	  området	  genom	  fysisk	  planering?	  	  	  	  	  

1.3 Syfte	  

Syftet	  med	  detta	  arbete	  är	  att	  från	  besvarad	  frågeställning,	  skapa	  underlag	  för	  en	  eventuell	  
framtida	  byggnad	  på	  den	  mark	  Karlbergs	  Station	  i	  dagsläget	  är	  belägen	  på.	  Utefter	  detta	  
underlag	  kommer	  vi	  även	  att	  se	  på	  om	  man	  kan	  skapa	  en	  ny	  förbindelse	  mellan	  denna	  
tilltänkta	  byggnad,	  Kungsholmen	  och	  grönområdena	  kring	  Karlbergs	  slott.	  Detta	  för	  att	  
berika	  Birkastans	  folkliv.	  Arbetet	  har	  skett	  i	  samarbete	  med	  Berg	  |	  C.F.	  Møller	  Architects.	  

1.4 Avgränsningar	  

Då	  examensarbetet	  ska	  visa	  på	  våra	  färdigheter	  och	  kunskaper	  samt	  är	  tidsbegränsat,	  så	  
kommer	  vissa	  avgränsningar	  att	  krävas.	  Dessa	  är:	  
	  

• Platsen	  kommer	  ej	  att	  analyseras	  ur	  geoteknisk	  synvinkel.	  Vi	  antar	  att	  de	  
geotekniska	  förutsättningarna	  är	  goda.	  

	  
• Rådande	  detaljplan	  har	  ej	  tagits	  i	  beaktande.	  Vi	  har	  utgått	  från	  att	  man	  får	  bygga	  på	  

marken.	  	  
	  

• Ekonomiska	  frågor	  har	  ej	  berörts,	  så	  som	  kalkylering.	  
	  

• Analysmetoder	  har	  avgränsats	  till	  de	  av	  väsentlig	  betydelse,	  dessa	  presenteras	  i	  
metodavsnittet	  i	  denna	  rapport.	  

	  

1.5 Teoretisk	  referensram	  

Skolan	  och	  utbildningen	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  detta	  examensarbete	  är	  KTH,	  Byggteknik	  
och	  Design	  med	  inriktning	  mot	  arkitektur.	  Vi	  kommer	  att	  fördjupa	  oss	  i	  några	  kurser	  inom	  
utbildningen.	  	  	  

Dessa	  är:	  

• HS1001,	  Konstruktion	  och	  Design:	  Från	  denna	  kurs	  använder	  vi	  kunskapen	  vi	  fått	  av	  
att	  integrera	  konstruktion,	  design	  och	  byggfysik.	  Vi	  kommer	  även	  att	  använda	  oss	  av	  
fördjupningen	  inom	  BIM,	  genom	  att	  jobba	  i	  Autodesk	  Revit	  Arcitecture	  2013	  och	  
AutoCAD.	  Arbetet	  i	  Revit	  ska	  leda	  fram	  till	  förslagshandlingar	  för	  en	  byggnad	  på	  
tomten.	  	  
	  
	  

• AF1716	  Arkitektur	  Byggnadstekniken:	  Från	  denna	  kurs	  har	  vi	  hämtat	  kunskap	  och	  
erfarenhet	  kring	  processen	  där	  en	  beställare	  ställer	  detaljerade	  krav	  och	  önskemål.	  
Vi	  använder	  oss	  även	  av	  förståelsen	  där	  en	  byggnad	  senare	  skulle	  gestaltas	  och	  där	  
form	  och	  planlösning	  hade	  en	  funktion	  för	  att	  beställarens	  önskemål	  skulle	  
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tillgodoses	  
	  

• AF1714	  Mätteknik,	  byggnads-‐	  och	  fastighetsdokumentation:	  Denna	  kurs	  kommer	  
ligga	  till	  grund	  för	  att	  bedöma	  och	  tolka	  befintliga	  handlingar	  och	  ritningar.	  
	  

• AF1715,	  Arkitektur,	  skissprocessen:	  Härifrån	  har	  vi	  hämtat	  kunskaper	  kring	  hur	  man	  
framställer	  och	  redovisar	  visualiseringsbilder,	  samt	  olika	  tillvägagångssätt	  för	  
presentation	  av	  idé.	  Färdigheter	  inom	  Trimble	  Sketch	  Up	  kommer	  även	  att	  användas	  
för	  visualisering	  av	  projektet.	  

	  

1.6 Metod	  	  

Fem	  analysmetoder	  har	  främst	  använts	  för	  att	  analysera	  området	  kring	  Karlbergs	  station.	  De	  
fem	  metoderna	  kan	  ses	  under	  punkterna	  nedan	  och	  kommer	  att	  beskrivas	  mer	  ingående	  
senare	  i	  rapporten.	  	  

1.6.1 Historisk	  kartografianalys	  

Området	  kring	  Karlbergs	  station	  har	  under	  årens	  lopp	  genomgått	  en	  rad	  olika	  metamorfoser,	  
både	  i	  karaktär	  och	  funktion.	  Studier	  till	  områdets	  uppkomst	  och	  dess	  aktuella	  funktion	  har	  
gjorts	  genom	  granskningar	  av	  kartor	  från	  olika	  tidsepoker.	  Kartorna	  är	  hämtade	  från	  
Stadsarkivets	  digitala	  arkiv	  Stockholmskällan.	  Genom	  att	  studera	  dessa	  ville	  vi	  skapa	  en	  bild	  
av	  områdets	  tillkomst	  och	  hur	  dess	  historia	  har	  spelat	  en	  viktig	  roll	  i	  områdets	  samtid.	  

1.6.2 Platsanalys	  utefter	  Spacescape	  analysmetod	  Space	  Syntax	  

Platsanalys	  har	  utförts	  med	  hjälp	  av	  företaget	  Spacescapes	  analysmetod.	  Denna	  metod	  
bygger	  på	  Bill	  Hilliers	  analysverktyg	  Space	  Syntax.	  Bill	  Hillier	  är	  professor	  inom	  arkitektur	  och	  
samhällsplanering	  på	  University	  of	  London.	  Space	  Syntax	  är	  ett	  verktyg	  som	  beskriver	  hur	  
människan	  relaterar	  till	  byggda	  miljöer.	  Det	  ger	  en	  även	  möjligheten	  att	  analysera	  
människors	  rörelsemönster	  i	  stadsdelar	  som	  flöden,	  hur	  dessa	  flöden	  minskar	  och	  ökar	  
beroende	  på	  områdets	  funktion,	  karaktär	  och	  människans	  relation	  till	  byggnader.	  	  

(Space Syntax)	  	  

1.6.3 Referensplats,	  Norra	  Bantorget	  

Norra	  Bantorget	  var	  tidigare	  ett	  busstorg	  med	  rikt	  folkliv.	  Då	  busstorget	  stängdes	  dog	  
folklivet	  ut	  och	  platsen	  upplevdes	  som	  öde.	  Vi	  har	  analyserat	  hur	  man	  genom	  årens	  lopp	  har	  
jobbat	  för	  ett	  rikare	  folkliv	  runt	  Norra	  Bantorget.	  Vi	  har	  denna	  plats	  som	  en	  referensplats	  för	  
att	  jämföra	  med	  Karlbergs	  station,	  detta	  då	  de	  är	  av	  samma	  karaktär	  och	  vi	  förutspår	  att	  
stängningen	  kommer	  påverka	  Birkastan	  likt	  Norra	  Bantorget.	  
(Samfundet S:t Eriks Årsbok, 2011)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.6.4 Värderos	  	  

Här	  har	  vi	  analyserat	  Karlbergs	  station	  utefter	  Arken	  Arkitekters	  tillämpning	  på	  
värderosmetoden.	  Denna	  ”ros”	  skapar	  med	  hjälp	  av	  olika	  värdeord	  en	  grafisk	  bild	  över	  
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områdets	  fördelar	  och	  nackdelar.	  Med	  den	  inhämtade	  data	  kan	  man	  dra	  slutsatser	  för	  
förbättring.	  
	  

1.6.5 Aktivitetsanalys	  

	  Jan	  Gehls	  bok	  Life	  Between	  Buildings,	  har	  varit	  underlag	  för	  att	  ge	  förståelse	  av	  för-‐	  och	  
nackdelar	  i	  den	  offentliga	  miljön.	  Den	  har	  även	  givit	  kunskap	  om	  drivkrafter	  till	  en	  god	  
urbanitet,	  det	  vill	  säga	  generering	  av	  möten	  med	  människor.	  Den	  specifika	  metod	  vi	  har	  
använt	  oss	  av	  beskriver	  de	  olika	  aktiviteterna	  för	  ett	  område	  och	  därmed	  varför	  människor	  
tar	  sig	  dit.	  

	  

1.7 Målgrupp	  

Vår	  förhoppning	  med	  arbete	  är	  att	  lyfta	  frågan	  kring	  Karlbergs	  stations	  framtid.	  Visa	  på	  vilka	  
möjligheter	  området	  har	  och	  hur	  man	  kan	  bevara	  folklivet.	  Således	  riktar	  sig	  arbetet	  till	  
allmänheten	  i	  stort,	  men	  främst	  till	  beslutfattare	  inom	  Stockholms	  Stad.	  Läsaren	  bör	  även	  
besitta	  en	  viss	  kunskap	  inom	  den	  ”byggtekniska	  avdelningen”	  för	  ökad	  förståelse.	  	  
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2 Fakta	  om	  Karlbergs	  station	  
	  
Karlbergs	  station	  ligger	  på	  Norrbackagatan	  3	  i	  Stockholm	  och	  hör	  till	  fastigheten	  Norrmalm	  
5:1	  Stockholm	  som	  ägs	  av	  Trafikverket.	  Fastigheten	  är	  enligt	  rådande	  detaljplan	  ämnad	  för	  
järnvägstrafik	  och	  på	  fastigheten	  finns	  det	  upprättat	  två	  byggnader,	  ett	  stationshus	  och	  en	  
kioskbutik.	  Dessa	  upptar	  en	  BYA	  (byggnadsarea)	  av	  á	  207	  m2	  respektive	  47	  m2.	  En	  förändring	  
av	  verksamheten	  kräver	  en	  ny	  detaljplan.	  
Stationen	  existerar,	  som	  tidigare	  nämnts,	  på	  grund	  av	  pendeltågstrafiken.	  Kring	  denna	  plats	  
samlas	  därför	  även	  bussar	  för	  personer	  resandes	  till	  stationen.	  

(AB	  Storstockholms	  Lokaltrafik,	  2013)	  

2.1 Statistik	  över	  kollektivtrafik	  

Figur	  2.1s	  graf	  redovisar	  ett	  medeltal	  över	  antalet	  personer	  som	  passerar	  Karlbergs	  station	  
under	  en	  dag.	  Graferna	  bygger	  på	  statistik	  hämtat	  från	  Stockholms	  Lokaltrafik.	  	  

	  

Figur	  2.1	  Statistik	  över	  på-‐	  och	  avstigande	  Karlbergs	  station	  

Figur	  2.1	  visar	  att	  summan	  av	  på-‐	  och	  avstigande	  är	  27	  500	  personer/dygn.	  En	  differens	  på	  
antalet	  avstigande	  jämfört	  med	  påstigande	  uppmäts	  till	  100	  personer/dygn.	  	  

(AB Storstockholms Lokaltrafik, 2012)	  

2.2 Karlbergs	  stations	  och	  Birkastans	  historia	  

Stationen	  byggdes	  1882,	  den	  var	  då	  placerad	  i	  närheten	  av	  Karlbergs	  slott.	  Karlbergs	  station	  
var	  då	  en	  enkel	  hållplats	  för	  Karlbergs	  slott.	  Det	  är	  även	  från	  slottet	  den	  har	  fått	  sitt	  namn,	  
Karlberg.	  Stationen	  är	  belägen	  precis	  vid	  gränsen	  till	  Solna	  kommun.	  	  Stationens	  roll	  och	  
placering	  har	  genom	  åren	  förändrats.	  Stationen	  som	  finns	  idag	  byggdes	  1932.	  

(Björkman & Ekström, 2012)	  

1726	  grundades	  Rörstrands	  porslinfabrik	  vid	  slottet	  Rörstrand.	  Det	  mesta	  av	  slottet	  är	  idag	  
rivet.	  Kvarvarande	  delar	  av	  slottet	  är	  sammanbyggda	  med	  det	  som	  idag	  är	  Filadelfiakyrkan.	  

1300	   2000	  

12500	  
11700	  

13800	   13700	  

0	  

2000	  

4000	  

6000	  

8000	  

10000	  

12000	  

14000	  

16000	  

Avsmgande	   Påsmgande	  

Buss	   Pendel	   Total	  



Viktor	  Lindström	  840417-‐0410	  
Habel	  Betiyo	  910511-‐0234	  

7	  
	  

Området	  som	  idag	  kallas	  för	  Birkastan	  hette	  då	  Rörstrand,	  namnet	  är	  hämtat	  från	  vassrören	  
som	  växte	  vid	  Karlbergsjön.	  Porslinsindustrin	  växte	  sig	  med	  åren	  stor	  och	  var	  under	  1860-‐
talet	  en	  av	  Sveriges	  största	  industrier.	  Industrins	  utveckling	  påverkade	  självklart	  Birkastan	  
och	  i	  synnerhet	  stationen.	  Det	  som	  hade	  varit	  en	  enkel	  station	  till	  Karlbergs	  slott	  var	  nu	  en	  
viktig	  port	  ut	  till	  landet	  för	  områdets	  industrier.	  Runt	  industrierna	  växte	  med	  åren	  bostäder	  
upp,	  i	  början	  arbetarbostäder	  till	  industrin.	  År	  1926	  revs	  och	  flyttades	  Rörstrands	  
porslinsfabrik	  då	  Stockholm	  växte	  och	  fabriken	  var	  tvungen	  att	  lämna	  plats	  för	  bostäder.	  
Stenstaden	  bredde	  nu	  ut	  sig	  över	  Birkastan.	  I	  dag	  är	  de	  enda	  spåren	  av	  fabriken	  namnet	  på	  
Rörstrandsgatan	  samt	  den	  gamla	  Porslinstippen	  mellan	  stationen	  och	  Karlbergs	  slott.	  	  
(Rörstrand, 2013)	  

2.3 Karlbergs	  stations	  framtid	  

”I	  dagsläget	  finns	  inga	  konkreta	  förslag	  för	  Karlbergs	  station.”	  
(Anders	  Berg,	  Stadsbyggnadskontoret,	  intervju,	  4	  april	  2013)	  

2017	  ska	  stationen	  stängas	  och	  pendeltågsstation	  flyttas	  till	  Odenplan	  i	  och	  med	  bygget	  av	  
Citybanan.	  Stockholms	  stad	  har	  dock	  en	  vision	  vid	  namn	  Västra	  City.	  Denna	  vision	  går	  ut	  på	  
att	  däcka	  över	  spår	  och	  vägar	  för	  att	  skapa	  kontor	  och	  bostäder	  på	  marken	  som	  frigörs.	  
Utöver	  denna	  osäkra	  vision	  finns	  inga	  planer.	  	  	  	  
(Jernhusen,	  2009)	  	  	  	  	  

	  

2.3.1 Västra	  City	  	  

Västra	  City	  är	  ett	  av	  Stockholms	  Stads	  utvecklingsområden	  för	  innerstaden.	  
Utvecklingsområdet	  är	  uppdelat	  i	  två	  etapper:	  2012	  och	  2020.	  Under	  dessa	  två	  etapper	  
berörs	  främst	  området	  kring	  Centralstationen.	  Staden	  har	  även	  en	  vision	  för	  fortsatt	  
byggande	  som	  kallas	  2030.	  	  

Under	  etapp	  2012	  har	  man	  låtit	  upprätta	  Stockholm	  Waterfront	  och	  Kungsbrohuset.	  Detta	  
har	  varit	  startskottet	  för	  Västra	  City.	  Se	  Figur	  2.2.	  

	  (Jernhusen,	  2009)

	  

Figur	  2.2	  Etapp	  2012	  

Etapp	  2020	  kan	  påbörjas	  först	  när	  Citybanan	  är	  färdig	  2017	  och	  pendeltågstrafiken	  har	  
upphört	  från	  de	  spår	  som	  trafikeras	  idag.	  Stockholms	  Stad	  vill	  då	  överdäcka	  spårområdet	  
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mellan	  Kungsbron	  i	  norr	  och	  Vattugatan	  i	  söder.	  Staden	  räknar	  med	  att	  överdäckningen	  
kommer	  medföra	  500	  nya	  bostäder	  och	  50	  000	  m2kontor.	  	  Se	  Figur	  2.3.	  

(Jernhusen, 2009)	  

	  

	  

Figur	  2.3	  Etapp	  2020.	  

När	  man	  talar	  om	  Västra	  City	  i	  samband	  med	  Karlbergs	  station	  är	  det	  endast	  en	  vision	  kring	  
ett	  Stockholm	  år	  2030.	  Visionen	  har	  Stockholms	  Stad	  och	  Jernhusen	  tagit	  fram	  och	  syftar	  på	  
de	  väg-‐	  och	  spårområden	  som	  sträcker	  sig	  från	  Stockholms	  centralstation	  upp	  mot	  Norra	  
Station.	  Tanken	  med	  visionen	  är	  att	  man	  förlänger	  den	  tidigare	  nämnda	  överdäckningen	  för	  
att	  bygga	  bostäder	  och	  kontor	  på	  den	  mark	  som	  tillkommer.	  Man	  vill	  alltså	  utvidga	  
Stockholms	  innerstad	  genom	  att	  minska	  exponeringen	  av	  spårområden	  och	  vägar.	  Se	  skiss	  
över	  överdäckningen	  i	  Figur	  2.4.	  

(Jernhusen, 2009)	  

	  

Figur	  2.4	  Vision	  över	  Västra	  City	  2030.	  
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2.3.2 Aktörers	  åsikter	  kring	  Västra	  City	  och	  Karlbergs	  station	  	  

Här	  redovisas	  olika	  aktörers	  roll	  och	  tankar	  kring	  Västra	  city	  och	  Karlbergs	  stations	  framtid.	  
Materialet	  bygger	  främst	  på	  intervjuer	  och	  har	  gjorts	  för	  att	  skapa	  en	  översiktlig	  bild	  kring	  de	  
olika	  aktörernas	  syn	  på	  Västra	  City	  och	  Karlbergs	  Stations	  framtid.	  	  	  	  	  	  	  	  

Jernhusen	  AB	  

Jernhusens	  roll	  är	  att	  äga,	  utveckla	  och	  förvalta	  fastigheter	  i	  form	  av	  stationer,	  
stationsområden,	  depåer	  och	  terminaler.	  Företaget	  är	  skapat	  av	  svenska	  staten	  vilka	  även	  är	  
ägare.	  Värt	  att	  notera	  är	  att	  Jernhusen	  ej	  står	  som	  fastighetsägare	  för	  Karlbergs	  station	  utan	  
detta	  gör	  Trafikverket.	  En	  försäljning	  av	  marken	  till	  Jernhusen	  är	  väntat	  inom	  en	  snar	  framtid.	  	  
Jernhusen	  är	  de	  som	  drivit	  frågan	  om	  Västra	  City,	  det	  är	  även	  sannolikt	  de	  som	  kommer	  vara	  
beställare.	  

Fredrik	  Johansson,	  Affärsutvecklare	  Stadsprojekt	  på	  Jernhusen	  ställer	  sig	  mycket	  positiv	  till	  
Västra	  City.	  Han	  anser	  att	  stora	  exploateringstal	  krävs	  för	  byggnader	  på	  överdäckningen.	  
Detta	  för	  att	  få	  ihop	  ekonomin	  och	  framhåller	  exploateringstalen	  som	  argument	  för	  att	  
området	  kring	  Karlbergs	  station	  skulle	  kunna	  ingå.	  Han	  tror	  att	  det	  är	  50	  procents	  chans	  att	  
Västra	  City	  förverkligas	  och	  att	  ett	  beslut	  måste	  fattas	  i	  år,	  2013.	  	  	  
	  (Johansson,	  Jernhusen,	  ansvarig	  för	  Västra	  City,	  2013)	  

	  

Stockholms	  stads	  Stadsbyggnadskontor	  	  

Stockholms	  stads	  Stadsbyggnadskontor	  roll	  är,	  bland	  annat,	  att	  fatta	  beslut	  för	  upprättande	  
av	  nya	  detaljplaner	  samt	  att	  samla	  Stockholms	  Stads	  intressen.	  
	  
Anders	  Berg,	  planarkitekt	  på	  Stadsbyggnadskontoret,	  ställer	  sig	  positiv	  till	  att	  förlänga	  
överdäckningen	  av	  Västra	  City	  till	  Karlberg.	  Han	  betonar	  dock	  att	  det	  inte	  finns	  några	  
konkreta	  planer	  i	  nuläget,	  utan	  detta	  är	  endast	  en	  vision.	  Man	  har	  i	  denna	  vision	  även	  
planerat	  en	  gångbro	  mellan	  vad	  som	  idag	  är	  Karlbergs	  station	  och	  Kungsholmen.	  	  
(Berg Anders,	  Stadsbyggnadskontoret, 2013) 
	  

Stockholms	  stads	  Exploateringskontor	  

Stockholms	  stad	  Exploateringskontor	  roll	  är	  att	  förvalta	  och	  exploatera	  stadens	  mark.	  
Stockholm	  stad	  äger	  70%	  av	  all	  mark	  inom	  staden.	  	  
	  
Lars	  Berglund,	  enhetschef	  på	  exploateringskontoret,	  anser	  att	  Västra	  City	  endast	  är	  
spekulationer	  och	  idéer	  i	  nuläget.	  Han	  är	  dock	  positivt	  inställd	  till	  en	  framtida	  överdäckning,	  
men	  tror	  att	  det	  kan	  dröja	  tills	  beslut	  fattas.	  Han	  tror	  att	  vissa	  problem	  kommer	  att	  uppstå,	  
så	  som	  att	  pelare	  eller	  andra	  fundament	  kan	  komma	  att	  störa	  järnvägstrafiken.	  
	  (Berglund	  Lars,	  Exploateringkontoret,	  2013)	  

	  
	  



Viktor	  Lindström	  840417-‐0410	  
Habel	  Betiyo	  910511-‐0234	  

10	  
	  

Trafikverket	  	  

Trafikverkets	  roll	  är	  att	  planera,	  bygga,	  äga	  och	  förvalta	  statliga	  vägar	  och	  spår.	  De	  är	  
därmed	  ägare	  av	  fastighet	  5:1	  vid	  Karlbergs	  Station.	  	  

Anders	  Block,	  planerare	  och	  Sofia	  Mild,	  samhällsplanerare.	  Båda	  verksamma	  i	  region	  
Stockholm	  på	  Trafikverket.	  De	  uttrycker	  att	  man	  från	  Trafikverkets	  sida	  är	  restriktiva	  till	  en	  
överdäckning	  av	  vägar	  och	  spår.	  Möjligheterna	  att	  förändra	  järnvägsspåren	  skulle	  minskas	  
vid	  en	  överdäckning	  då	  pelare	  och	  andra	  bärverk	  skulle	  inkräkta	  på	  spåren.	  Andra	  skäl	  till	  
deras	  tvivel	  är	  att	  riskerna	  är	  stora.	  Exempelvis	  transport	  av	  farligt	  gods,	  brinnande	  tåg,	  vid	  
utrymning	  eller	  förvaltningsaspekter	  som	  isbildning	  i	  tunnlar.	  	  
Gällande	  Karlbergs	  station	  så	  har	  de	  inga	  direkta	  planer	  för	  vad	  som	  ska	  med	  stationen,	  en	  
utredning	  pågår	  och	  förväntas	  vara	  klar	  i	  år.	  Troligen	  kommer	  stationen	  behållas	  tills	  man	  
vet	  hur	  det	  blir	  med	  Västra	  City.	  	  

(Block	  Anders	  &	  Mild	  Sofia,	  Trafikverket,	  2013)	  	  	   	  
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3 Analytiska	  undersökningar	  	  

3.1 Historisk	  kartografianalys	  	  

Syftet	  med	  denna	  analys	  är	  att	  förstå	  områdets	  nutid	  genom	  att	  känna	  till	  dess	  dåtid.	  Se	  på	  
Birkastan	  tillkomst	  genom	  ett	  historiskt	  perspektiv.	  	  
	  
Med	  hjälp	  av	  kartor,	  hämtat	  från	  Stadsarkivets	  digitala	  arkiv	  Stockholmskällan,	  redovisas	  
Birkastans	  och	  Karlbergs	  stations	  uppbyggnad	  genom	  historien.	  

	  

3.1.1 Resultat	  

År	  1702	  

	  

Figur	  3.1	  Karta	  från	  1702	  (Stadsarkivet,	  2013)	  

Figur	  3.1	  är	  från	  1702	  och	  visar	  området	  kring	  Karlbergs	  slott.	  I	  öster	  ser	  man	  Rörstrands	  
slott	  och	  nordväst	  Karlbergs	  slott	  som	  under	  denna	  tid	  hette	  Carlberg.	  Området	  var	  under	  
denna	  tid	  landsbygd	  med	  åkrar	  och	  betesmarker.	  	  
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År	  1805	  

	  

Figur	  3.2	  Karta	  från	  1805	  (Stadsarkivet,	  2013)	  

I	  Figur	  3.2	  kan	  man	  se	  hur	  porslinsindustrin	  kring	  Rörstrands	  slott	  börjat	  växa	  fram.	  Slottet	  
kommer	  med	  tiden	  att	  utvecklas	  till	  Rörstrands	  porslinsfabrik.	  Man	  kan	  även	  se	  hur	  
landsvägen,	  samt	  den	  väg	  som	  sedermera	  blir	  Rörstrandsgatan	  växer	  fram.	  

	  

År	  1885	  

	  

Figur	  3.3	  Karta	  från	  1885	  (Stadsarkivet,	  2013)	  

Figur	  3.3	  visar	  hur	  porslinsfabriken	  tagit	  form	  samt	  hur	  station	  och	  järnväg	  tillkommit.	  
Figuren	  visar	  även	  hur	  dagens	  stadsnät	  i	  form	  av	  gator	  har	  uppstått.	  Trots	  att	  järnvägen	  
skärmar	  av	  området	  är	  närheten	  till	  Karlbergssjön	  central.	  Många	  transporter	  till	  
industriområdet	  kom	  sjövägen.	  	  
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År	  1899	  

	  

Figur	  3.4	  Karta	  från	  1899	  (Stadsarkivet,	  2013)	  

Figur	  3.4	  visar	  hur	  spårkapaciteten	  har	  utökas	  samt	  hur	  rådande	  fastighetsgränser	  börjar	  ta	  
form.	  Figuren	  visar	  hur	  den	  förr	  så	  självklara	  kopplingen	  till	  Karlbergs	  Slott	  börjar	  försvinna.	  
Vägen	  till	  slottet	  har	  börjat	  försvinna	  och	  är	  som	  idag,	  förpassat	  till	  Rörstrandsgatan.	  	  

År	  1934	  

	  

Figur	  3.5	  Karta	  från	  1934	  (Stadsarkivet,	  2013)	  

Figur	  3.5	  visar	  1900-‐talets	  början.	  Rörstrands	  porslinsfabrik	  har	  nu	  fått	  lämna	  plats	  för	  
stenstadens	  byggnader.	  Fastigheter	  har	  växt	  fram	  där	  fabriken	  tidigare	  låg.	  Stadsdelens	  
koppling	  till	  Karlbergssjön	  är	  även	  här	  likt	  tidigare	  figurer	  tydlig.	  	  
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År	  1976	  

	  

Figur	  3.6	  Karta	  från	  1976	  (Stadsarkivet,	  2013)	  

Figur	  3.6	  visar	  hur	  Klarastrandsleden	  vuxit	  fram	  och	  antalet	  spår	  utökats.	  Kopplingen	  mellan	  
Birkastan	  och	  Karlbergssjön	  har	  nu	  försvunnit	  och	  går	  nu	  endast	  genom	  Karlbergstunneln	  
som	  avslutar	  Rörstrandsgatan.	  Stationen	  har	  nu	  flyttat	  till	  sin	  nuvarande	  placering	  på	  
Norrbackagatan	  3.	  	  	  

År	  2013	  

	  

Figur	  3.7	  Karta	  från	  2013	  (Stadsarkivet,	  2013)	  

Figur	  3.7	  visar	  hur	  Pampaslänken	  tillkommit	  och	  spåren	  har	  breddats	  ytterligare.	  Stockholms	  
Stad	  har	  exploaterat	  marken	  så	  långt	  det	  är	  möjligt	  och	  spårkapaciteten	  går	  nu	  ej	  att	  utöka	  
på	  bredden.	  Bristen	  av	  mark	  för	  expansion	  leder	  till	  att	  beslut	  fattats	  att	  flytta	  
pendeltågsstationen	  till	  Odenplan	  för	  att	  tillgodose	  regionaltågstrafiken.	  	  
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3.1.2 Diskussion,	  historisk	  kartografianalys	  

Det	  som	  startades	  som	  en	  enkel	  station	  med	  endast	  ett	  spår	  samt	  en	  landsväg,	  har	  genom	  
åren	  expanderat	  i	  antal	  och	  har	  i	  dag	  upp	  till	  nio	  spår.	  Det	  har	  kommit	  att	  skapa	  en	  blockad	  
mellan	  Birkastan,	  Karlbergssjön	  och	  Karlbergs	  slott.	  Genom	  att	  bygga	  ut	  vägar	  och	  spår	  har	  
man	  gradvis	  förlorat	  kopplingen	  till	  Karlbergssjön	  och	  isolerat	  Birkastan.	  Eftersom	  man	  valde	  
den	  enklare	  lösningen	  att	  bygga	  ut	  befintliga	  spår	  och	  vägar.	  Staden	  borde,	  någon	  gång	  
under	  historiens	  gång,	  tänkt	  om	  och	  förflytta	  infrastrukturen	  till	  mindre	  attraktiv	  mark.	  	  	  

Det	  man	  reagera	  på	  idag	  är	  hur	  staden	  har	  prioriterat	  trafiken	  och	  låtit	  förstöra	  för	  en	  mer	  
attraktiv	  användning	  av	  marken	  så	  som	  för	  bostäder,	  strandbad	  eller	  promenadstråk.	  	  	  	  	  
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3.2 Aktivitetsanalys	  	  

Syftet	  med	  denna	  analys	  är	  att	  visa	  människors	  aktiviteter	  på	  stationsområdet.	  	  
	  
Underökningen	  gjordes	  genom	  platsbesök	  av	  Karlbergs	  station	  2013-‐04-‐24.	  
Undersökningen	  har	  delats	  upp	  i	  tre	  olika	  aktiviteter	  som	  beskriver	  människor	  på	  området.	  	  

Dessa	  är:	  

• Social	  aktivitet:	  är	  den	  aktivitet	  som	  är	  beroende	  av	  andra	  människors	  närvaro	  
exempelvis	  som	  en	  mötesplats,	  barn	  som	  leker,	  demonstration	  och	  evenemang.	  	  
	  

• Valbar	  aktivitet:	  är	  den	  aktivitet	  människan	  väljer	  att	  göra.	  Exempelvis	  fika	  och	  sola.	  	  
	  

• Tvingande	  aktivitet:	  innebär	  rörelser	  som	  är	  tvingande	  för	  människan	  exempelvis	  att	  ta	  
sig	  till	  arbete,	  skola	  eller	  shopping.	  	  	  	  
	  

(Gehl, 2011, ss. 13-15)	   	  

3.2.1 Resultat	  

Figuren	  nedan	  visar	  hur	  stor	  förekomsten	  är	  för	  de	  tre	  olika	  aktiviteterna.	  	  

	  	  

3.2.2 Diskussion	  

Nedan	  förklaras	  och	  diskuteras	  bakgrunden	  för	  det	  presenterade	  resultatet	  ovan.	  	  

1. Social	  Aktivitet	  är	  medelstor.	  I	  och	  med	  att	  det	  är	  en	  station	  så	  sker	  många	  
spontana	  möten.	  Däremot	  är	  det	  inte	  en	  plats	  för	  lek,	  demonstration	  och	  
evenemang.	  
	  

2. Valbar	  aktivitet	  är	  liten	  på	  grund	  av	  att	  stationsområdet	  ej	  fungerar	  som	  en	  plats	  
där	  folk	  stannar	  upp	  frivilligt.	  Folk	  använder	  inte	  platsen	  i	  nöjessyfte	  utan	  för	  att	  ta	  
sig	  till	  andra	  platser.	  
	  

3. Tvingande	  aktivitet	  är	  stor	  för	  området	  av	  naturliga	  skäl	  då	  det	  är	  en	  station	  för	  
pendeltåg	  och	  bussar.	  Platsens	  funktion	  är	  att	  transportera	  folk	  till	  sina	  
destinationer	  i	  och	  utanför	  Stockholm.	  	  	   	  

1.	  SOCIAL	  

2.	  VALBAR

3.	  TVINGANDE
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3.3 Space	  Syntax	  analyser	  

3.3.1 Verksamheter	  

Figur	  3.8	  ger	  en	  översiktlig	  bild	  över	  de	  verksamheter	  som	  finns	  inom	  det	  avgränsade	  
området.	  Det	  ska	  ge	  förståelse	  hur	  området	  fungerar	  och	  vad	  det	  är	  som	  gör	  det	  attraktivt.	  	  

Resultat	  

	  

Figur	  3.8	  Verksamhetsanalys	  	  

Diskussion	  	  

Figur	  3.8	  visar	  att	  området	  är	  typiskt	  för	  stenstaden,	  med	  kringbyggda	  med	  kvarter	  med	  
verksamheter	  i	  gatuplan.	  Fastigheterna	  har	  även	  gemensamma	  gårdar.	  
Man	  ser	  även	  att	  det	  är	  relativt	  liten	  kulturverksamhet	  inom	  området.	  Det	  som	  
representerar	  kulturverksamheten	  på	  kartan	  är	  Filadelfiakyrkan.	  Filadelfiakyrkan	  har	  
förutom	  kyrkoverksamhet,	  andra	  aktiviteter	  och	  konserter.	  	  
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3.3.2 Vistelse	  	  

Syfte	  	  
Syftet	  med	  denna	  analys	  är	  att	  undersöka	  hur	  människor	  verkar	  inom	  området.	  Skapa	  en	  
uppfattning	  av	  rådande	  vistelsevärden	  och	  källan	  till	  deras	  uppkomst.	  

Metod	  
Undersökningar	  och	  iakttagande	  gjordes	  i	  samband	  med	  gångflödesmätningar	  utförda	  2013-‐
04-‐24.	  Människors	  val	  av	  mötesplatser	  samt	  områdets	  olika	  funktioner	  har	  studerats	  och	  
redovisas	  grafiskt.	  

Resultat	  

	  

Figur	  3.9	  Restaurangkarta	  

Figur	  3.9	  visar	  områdets	  rika	  restaurangliv	  vilket	  är	  signifikativt	  för	  Birkastan	  och	  presenteras	  
separat	  från	  vistelsekartan	  (figur	  3.10).	  	  
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Figur	  3.10	  Vistelsekarta	  

Diskussion	  

Figur	  3.9	  ochError!	  Reference	  source	  not	  found.	  figur	  3.10	  visar	  att	  stationerna	  för	  
pendeltåg	  och	  tunnelbana	  är	  naturliga	  mötesplatser.	  Även	  vägen	  till	  och	  från	  stationerna	  
skapas	  mötesplatser.	  	  

Vid	  tunnelbanestationen	  skapas	  plats	  för	  väntan	  och	  möten.	  	  Dels	  på	  grund	  av	  de	  bevakade	  
övergångsställen	  samt	  att	  många	  kommer	  med	  pendeltåget	  och	  möten	  skapas.	  Figurerna	  
visar	  att	  det	  finns	  relativt	  få	  platser	  för	  ”sitta”	  och	  ”leka”.	  	  

Det	  höga	  utbudet	  av	  restauranger	  lockar	  folk	  till	  Birkastan.	  Restaurangverksamheterna	  kan	  
komma	  att	  drabbas	  negativ	  då	  en	  stängning	  av	  Karlberg	  station	  sker.	  Främst	  för	  de	  
restauranger	  närmast	  stationen,	  då	  det	  blir	  längre	  för	  folk	  att	  ta	  sig	  dit.	  	  
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3.3.3 Gångflödesmätningar	  

Syfte	  
Mätningar	  av	  antalet	  förbipasserande	  människor	  har	  gjorts	  för	  att	  definiera	  och	  ge	  en	  
uppfattning	  över	  hur	  stora	  gångflöden	  som	  belastar	  områdets	  gator.	  Detta	  för	  att	  förtydliga	  
pendeltågsstationens	  påverkan	  av	  Birkastans	  folkliv.	  

Metod	  

Mätningarna	  gjordes	  vid	  två	  tillfällen,	  den	  ena	  på	  onsdagen	  2013-‐04-‐24	  och	  den	  andra	  på	  
lördagen	  2013-‐05-‐04.	  Dagarna	  valdes	  för	  att	  representera	  hur	  folk	  rör	  sig	  på	  vardagar	  och	  
helger.	  
	  
Som	  man	  ser	  i	  Figur	  3.11,	  så	  har	  mätningar	  gjorts	  på	  platser	  (markerade	  med	  rött)	  vid	  gator	  
med	  relevans	  för	  stationen.	  

	  

Figur	  3.11	  Mätstationer	  

2013-‐04-‐24,	  gjordes	  tre	  mätningar	  mellan	  8:00–9:00,	  12:00-‐13:00	  och	  17:00-‐18:00,	  detta	  för	  
att	  representera	  morgon,	  lunch-‐	  och	  kvällstid.	  I	  varje	  tidsperiod	  spenderades	  fem	  minuter	  på	  
varje	  mätstation	  och	  andelen	  förbipasserande	  människor	  noterades.	  	  

2013-‐05-‐04,	  gjordes	  två	  mätningar	  mellan	  13:00–14:00	  och	  18:00-‐19:00.	  Dessa	  tider	  valdes	  
för	  att,	  utöver	  att	  se	  gångflödena	  i	  hela	  området,	  se	  hur	  stort	  flödet	  mot	  Karlbergs	  slott	  är.	  
Detta	  då	  vår	  hypotes	  var	  att	  fler	  människor	  är	  lediga	  under	  helgen	  och	  därav	  borde	  
gångflödet	  mot	  Karlbergs	  slott	  öka.	  Likt	  tidigare	  mätning	  spenderades	  fem	  minuter	  på	  varje	  
mätstation	  i	  varje	  tidsperiod.	  	  	  
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Resultat	  	  

	  

Mätningar	  onsdagen	  den	  24	  april	  2013	  	  

	  

Figur	  3.12	  Mätning,	  onsdag	  2013-‐04-‐24,	  08:00-‐09:00	  

Figur	  3.12	  visar	  hur	  flödena	  är	  som	  störst	  mellan	  tunnelbane-‐	  och	  pendeltågsstationen.	  Det	  
är	  från	  dessa	  två	  punkter	  gångflödena	  genereras.	  Detta	  kommer	  sig	  av	  den	  stora	  andelen	  
morgonpendlare	  på	  väg	  till	  sitt	  arbete.	  Värt	  att	  notera	  är	  att	  nedre	  delen	  av	  
Rörstrandsgatan,	  som	  mynnar	  ut	  mot	  Karlbergs	  Slott,	  endast	  har	  ett	  flöde	  på	  42	  personer.	  	  
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Figur	  3.13	  Mätning,	  onsdag	  2013-‐04-‐24,	  12:00-‐13:00	  

Figur	  3.13	  visar	  hur	  flödet	  generellt	  har	  minskat	  i	  området	  och	  i	  synnerhet	  mellan	  de	  två	  
stationerna.	  Människor	  letade	  nu	  efter	  ett	  fik	  eller	  en	  restaurang	  att	  äta	  lunch	  på.	  	  	  
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Figur	  3.14	  Mätning,	  onsdag	  2013-‐04-‐24,17:00-‐18:00	  

Figur	  3.14	  visar	  att	  flödet	  är	  stort,	  likt	  Figur	  3.12,	  mellan	  de	  två	  stationerna.	  Detta	  då	  folk	  
skulle	  ta	  sig	  hem	  från	  sitt	  arbete.	  
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Mätningar	  lördagen	  den	  4	  april	  2013

	  

Figur	  3.15	  Mätning,	  lördag	  2013-‐05-‐04,	  13:00-‐14:00	  

Figur	  3.15	  visar	  att	  flödet	  mellan	  stationerna	  är	  litet	  i	  förhållande	  till	  Figur	  3.12	  och	  Figur	  
3.14	  (morgon	  och	  kväll	  under	  vardagarna).	  I	  och	  med	  att	  arbetspendlingen	  minskas	  på	  
helgerna	  så	  är	  det	  huvudsakliga	  flödet	  omdirigerat	  från	  pendeltågsstationen	  till	  
Rörstrandsgatans	  verksamheter.	  Värt	  att	  notera	  är	  att	  Rörstrandsgatans	  flöde	  minskat	  från	  
203	  i	  början,	  till	  endast	  53	  personer	  i	  slutet	  av	  gatan.	  Således	  var	  det	  endast	  en	  liten	  andel	  av	  
det	  totala	  flödet,	  203	  personer,	  som	  var	  på	  väg	  mot	  Karlbergs	  grönområden.	  	  	  	  
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Figur	  3.16	  Mätning,	  lördag	  2013-‐05-‐04,	  18:00-‐19:00	  

Figur	  3.16	  visar	  hur	  gångflödet	  var	  som	  störst	  vid	  Rörstrandsgatans	  östra	  del.	  Människor	  var	  
nu	  ute	  och	  flanerade	  i	  området,	  alternativt	  letade	  efter	  en	  restaurang/bar	  att	  tillbringa	  sin	  
kväll	  på.	  	  	  	  

Diskussion	  	  

Det	  man	  kan	  konstatera	  av	  att	  studera	  de	  olika	  mättillfällenas	  figurer	  är	  att	  större	  delen	  av	  
flödena	  genereras	  från	  pendel-‐	  och	  tunnelbanestationerna.	  Människors	  rörelser	  blir	  därmed	  
i	  huvudsak	  att	  ta	  sig	  till	  och	  från	  dessa	  två	  punkter.	  Detta	  är	  tydligt	  under	  morgon-‐	  och	  
kvällsmätningar	  då	  folk	  i	  huvudsak	  rör	  sig	  till	  och	  från	  jobbet.	  Under	  lunchen	  minskar	  flödena	  
till	  stationerna	  och	  förflyttas	  istället	  till	  Rörstrandsgatan	  och	  dess	  restaurangutbud.	  Detta	  
illustreras	  i	  Figur	  3.13	  då	  gångflödet	  är	  som	  störst	  på	  Rörstrandsgatan.	  	  

Märkbart	  är	  att	  folklivet	  inte	  bara	  består	  av	  boende	  inom	  området.	  Mestadels	  består	  
gångflödena	  av	  människor	  som	  är	  på	  besök	  eller	  arbetar	  i	  området.	  

Flödesmönstret	  tyder	  även	  på	  att	  människor	  väljer	  den	  korta	  och	  raka	  vägen	  för	  att	  
orientera	  sig	  genom	  stadsmönstret	  och	  att	  det	  därmed	  uppstår	  ”lugna	  gator”	  där	  få	  
passerar.	  Exempel	  på	  detta	  är	  Drejargatan	  som	  uppvisar	  ett	  maximumflöde	  på	  15	  
personer/5min.	  	  

Det	  vi	  funnit	  vara	  av	  signifikativ	  betydelse	  är	  pendeltågsstationens	  roll	  som	  generator	  till	  ett	  
rikt	  folkliv	  i	  området,	  samt	  att	  det	  är	  få	  idag	  som	  vill	  ta	  sig	  till	  Karlbergs	  grönområden.	  Oviljan	  
att	  ta	  sig	  till	  Karlbergs	  slotts	  grönområden	  beror	  troligen	  på	  den	  svåra	  och	  otrevliga	  vägen	  till	  
området.	   	  
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3.4 Värderosanalys	  

Syftet	  med	  värderosen	  är	  att	  beskriva	  hur	  området	  kring	  Karlbergs	  station	  fungerar.	  
Resultatet	  redovisas	  sedan	  grafiskt	  i	  en	  värderos.	  Metoden	  används	  för	  att	  definiera	  styrkor	  
och	  svagheterna	  med	  ett	  område.	  Värderosen	  är	  indelad	  i	  olika	  segment	  som	  sedan	  
betygsats.	  Betyget	  definieras	  av	  skalan	  0-‐3,	  då	  noll	  är	  dåligt	  och	  tre	  är	  bra.	  Bedömningen	  är	  
baserad	  på	  vår	  upplevelse	  av	  området.	  Undersökningen	  gjordes	  i	  samband	  med	  
gångflödesmätning	  2013-‐04-‐24	  och	  redovisas	  nedan	  i	  Figur	  3.17.	  	  

Vi	  kommer	  även	  att	  redovisa	  en	  ny	  värderos	  för	  vår	  önskade	  framtid	  under	  kapitel	  5	  
Utveckling	  av	  Karlbergs	  station	  

3.4.1 Resultat	  

	  

	  

Figur	  3.17	  Värderos,	  nuläge	  

3.4.2 Diskussion	  

Nedan	  beskrivs	  stegvis	  bakgrunden	  till	  betygsättningen	  av	  figur	  3.17	  rubriker.	  

Teckenförklaring:	  (x)	  =	  Betyg	  	  

Dagligvaruhandel	  
Områdets	  tillgång	  till	  livsmedelsbutiker.	  	  

(3)	  Stora	  möjligheter	  för	  dagligvaruhandel	  finns.	  	  
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Biltrafik	  
Områdets	  möjligheter	  för	  biltrafik.	  Exempelvis	  gator,	  parkering	  och	  orienterbarhet	  är	  kring	  
Stationsområdet.	  	  

(2)	  Gatorna	  är	  uppdelade	  i	  ett	  tydligt	  rutnät	  vilket	  medför	  att	  man	  lätt	  orienterar	  sig	  inom	  
området.	  Många	  av	  gatorna	  är	  dock	  enkelriktade	  vilket	  medför	  att	  gatustrukturen	  upplevs	  
som	  otydlig	  och	  svårnavigerad.	  Bilister	  har	  svårt	  att	  finna	  parkeringsplatser	  på	  grund	  av	  att	  
de	  är	  få	  i	  antal.	  Finns	  inget	  lätt	  sätt	  att	  ta	  sig	  till	  andra	  stadsdelar.	  

Gång	  och	  Cykeltrafik	  
Områdets	  möjligheter	  för	  gång	  och	  cykeltrafik	  	  

(2)	  Gågatorna	  är	  tydligt	  uppdelade	  i	  ett	  rutnät	  i	  form	  av	  trottoarer.	  Cykeltrafiken	  har	  dock	  få	  
egna	  vägar.	  Promenadstråken	  är	  välutvecklade.	  Precis	  som	  för	  biltrafiken	  är	  broarna	  mellan	  
stadsdelarna	  få.	  	  	  
	  
Kollektivtrafik	  
Områdets	  tillgång	  till	  kollektivtrafik,	  exempelvis	  närheten	  till	  bussar,	  pendeltåg	  och	  
tunnelbana.	  	  

(3)	  Stora	  möjligheter	  finns,	  trafikanter	  kan	  resa	  med	  alla	  färdmedel	  och	  alla	  finns	  inom	  
acceptabelt	  räckhåll.	  	  	  
	  

Grönområden	  	  
Områdets	  tillgång	  till	  grönområde	  för	  rekreation	  och	  möjlighet	  att	  ta	  sig	  dit.	  
	  
(1)	  Möjligheterna	  för	  rekreation	  är	  små	  inom	  området,	  men	  stora	  utanför,	  ex	  kring	  Karlbergs	  
slott.	  	  Det	  är	  inte	  lätt	  att	  ta	  sig	  dit	  då	  vägen	  är	  omständig	  se	  Figur	  1.1.	  	  	  
	  
Kultur	  
Områdets	  tillgång	  till	  kultur.	  
	  
(1)	  Kulturutbudet	  är	  nästintill	  obefintligt	  inom	  området.	  Filadelfiayrkan	  (se	  Figur	  1.1)	  
anordnar	  dock	  konserter	  och	  andra	  aktiviteter.	  	  
	  
Urbanitet	  (möten	  och	  rörelser)	  
Områdets	  möjligheter	  för	  folk	  att	  mötas	  och	  umgås	  socialt	  inom	  varierande	  verksamheter.	  	  

(3)	  Med	  den	  stora	  variationen	  av	  verksamheter	  så	  som	  caféer,	  restauranger	  och	  butiker	  så	  är	  
utbudet	  därmed	  stort	  för	  att	  generera	  sociala	  möten.	  	  
	  
Regional	  identitet	  
Syftar	  till	  om	  området	  är	  signifikant	  för	  stadsdelen.	  	  	  
	  
(3)	  Området	  har	  en	  hög	  kulturell	  identitet	  och	  stark	  historisk	  förankring.	  Områdets	  stora	  
restaurangutbud	  är	  något	  unikt	  för	  Stockholm.	  	  	  	   	  
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3.5 Analys	  utefter	  referensområdet	  Norra	  Bantorget	  

Namnet	  Norra	  Bantorget	  kommer	  från	  den	  järnvägsstation	  som	  var	  placerad	  på	  platsen	  
mellan	  1866-‐	  1871.	  När	  stationen	  byggdes	  1866	  fungerade	  den	  som	  ändstation	  för	  norra	  
stambanan	  som	  då	  trafikerade	  sträckan	  mellan	  Stockholm	  och	  Uppsala.	  Kring	  stationen	  
upprättades	  det	  handelsverksamheter	  på	  ett	  torg.	  Torget	  kom	  senare	  att	  bli	  Norra	  
Bantorget.	  Tågverksamheten	  försvann	  1871	  i	  och	  med	  byggandet	  av	  Stockholms	  
centralstation.	  Norra	  Bantorget	  fick	  då	  en	  mindre	  betydande	  roll	  som	  expedition	  för	  
godstrafik	  och	  den	  gamla	  tågstationen	  revs	  och	  ersattes	  av	  en	  röd	  tegelbyggnad.	  Denna	  
byggnad	  står	  än	  idag	  och	  är	  sedan	  1986	  ett	  statligt	  byggnadsminne.	  	  

	  	  	  
En	  park	  anlades	  på	  torget	  och	  kom	  att	  bli	  det	  Stockholms	  invånare	  idag	  förknippar	  som	  
Norra	  Bantorget.	  Parken	  blev	  en	  samlingsplats	  för	  det	  socialdemokratiska	  partiets	  
demonstration	  den	  1	  maj	  1902.	  En	  tradition	  skapades	  och	  varje	  år	  samlas	  socialdemokrater	  
och	  andra	  arbetarföreningar	  för	  demonstrationer	  och	  ett	  första	  maj-‐tåg.	  	  

1920	  började	  man	  använda	  Norra	  Bantorget	  som	  terminal	  för	  Stockholms	  bussar.	  Från	  
denna	  bussterminal	  gick	  linjebussar	  till	  och	  från	  Stockholms	  alla	  hörn.	  1975	  stod	  
tunnelbanestationen	  Hjulsta	  färdig,	  många	  av	  de	  SL-‐linjerna	  som	  trafikerade	  Norra	  
bantorget	  upphörde	  i	  och	  med	  detta.	  Endast	  ett	  fåtal	  var	  kvar	  och	  bussterminalen	  fylldes	  
istället	  ut	  med	  privat	  ägda	  bussföretag.	  1980	  byggdes	  City-‐terminalen	  och	  Norra	  Bantorgets	  
funktion	  som	  bussterminal	  upphörde.	  	  	  	  	  

(Björkman	  &	  Ekström,	  2012)	  

	  
	  

Figur	  3.18	  Norra	  Bantorget	  1939.	  (Lundh,	  2013)	  
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Stationsområdet	  har	  som	  vi	  ser	  etappvis	  övergivits	  för	  utveckling	  och	  avveckling	  av	  stadens	  
efterfrågan	  av	  samordning	  av	  trafiken.	  Under	  början	  av	  2000-‐talet	  upplevde	  man	  platsen	  
som	  öde	  och	  otrygg.	  I	  Norrmalms	  Stadsdelsförvaltnings	  remissvar	  gällande	  förslag	  till	  
detaljplan	  för	  område	  vid	  Norra	  Bantorget	  kan	  man	  läsa	  följande:	  

”Förvaltningen	  ansåg	  att	  den	  föreslagna	  nybyggnationen	  kan	  innebära	  ett	  behövligt	  lyft	  för	  
detta	  område.	  Området	  brottas	  i	  dagsläget	  med	  en	  del	  problem.	  Parken	  vid	  Norra	  Bantorget	  
är	  en	  ganska	  öde	  plats	  som	  inte	  i	  så	  hög	  utsträckning	  nyttjas	  av	  ”vanligt	  folk”.	  Kvällstid	  
används	  parken	  av	  grupper,	  inte	  så	  sällan	  kraftigt	  berusade,	  vilket	  medför	  att	  människor	  som	  
passerar	  känner	  sig	  otrygga.	  Området	  väster	  om	  parken	  uppfattas	  av	  många	  som	  en	  
bakgata	  där	  det	  finns	  ganska	  få	  verksamheter.”	  	  

(Norrmalms	  Stadsdelsförvaltning,	  2002,	  s.	  5)	  

	  

Figur	  3.19	  Illustration	  över	  Norra	  Bantorget,	  (http://www.stockholm.se/norrabantorget)	  

Med	  ovannämnda	  citat	  i	  åtanke	  har	  man	  under	  2000-‐talets	  början	  rustat	  upp	  Norra	  
Bantorget	  för	  att	  öka	  platsens	  attraktion.	  Den	  tidigare	  övergivna	  platsen	  har	  nu	  bebyggts	  av	  
bostadshus	  med	  handel	  i	  bottenvåningen	  och	  hotell.	  Man	  gav	  även	  torget	  en	  ny	  utformning	  
vilket	  senare	  prisades	  med	  Sienapriset	  2009.	  Motiveringen	  till	  priset	  löd:	  	  

”Efter	  decennier	  av	  förfall	  har	  Norra	  Bantorget	  uppgraderats	  till	  en	  lummig	  oas,	  resolut	  
inplanterad	  i	  asfalten.	  Idén	  är	  djärv	  och	  utförandet	  så	  formsäkert	  och	  elegant	  att	  stadsbruset	  
trollats	  bort.	  Att	  stockholmarna	  älskar	  parken	  är	  tydligt;	  för	  första	  gången	  på	  mycket	  länge	  
är	  Norra	  Bantorget	  en	  verklig	  mötesplats	  för	  folket”	  

(Isitt,	  Sonnsjö,	  Lindegaard,	  Lang,	  &	  Simonsen,	  2009)	  	  
	  

3.5.1 Diskussion,	  referensområdet	  Norra	  Bantorget	  

Norra	  Bantorget	  var,	  likt	  Karlbergs	  station,	  en	  självklar	  knutpunkt	  för	  Stockholms	  invånare.	  
Först	  i	  form	  av	  en	  tågstation	  och	  sedan	  i	  egenskap	  av	  bussterminal.	  När	  man	  sedan	  stängde	  
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tidigare	  nämnda	  verksamheter	  avtog	  folklivet	  och	  platsen	  upplevdes	  som	  öde	  och	  
ogästvänlig.	  Denna	  metamorfos	  anser	  vi	  kan	  drabba	  Birkastan	  i	  och	  med	  Karlbergs	  stations	  
upphörande.	  Stockholm	  Stad	  har	  visat,	  genom	  upprustning	  av	  området	  kring	  Norra	  
Bantorget,	  att	  man	  kan	  motverka	  en	  liknad	  dystopi	  drabbar	  Birkastan	  och	  öka	  den	  sociala	  
bärkraften.	  Värt	  att	  notera,	  i	  detta	  fall	  för	  Norra	  Bantorget,	  är	  den	  höga	  exploateringsgraden	  
som	  man	  lät	  bestämma	  för	  att	  kunna	  genomföra	  utvecklingen	  av	  marken.	  	  	  
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4 Sammanfattning	  av	  diskussioner	  

4.1 Historisk	  Kartografianalys	  

• Stockholms	  Stad	  har	  genom	  historien	  valt	  att	  anlägga	  spår	  och	  vägar	  på	  redan	  
befintliga	  spår	  och	  vägar	  istället	  för	  att	  välja	  ett	  annat,	  mindre	  attraktivt	  område.	  
	  	  	  

• Spår	  och	  vägar	  har	  skapat	  en	  blockad	  mellan	  Karlbergssjön,	  Karlbergs	  slotts	  
grönområden	  och	  Birkastan.	  	  

4.2 Aktivitetsanalys	  

• Människorna	  befinner	  sig	  vid	  stationen	  mestadels	  för	  att	  de	  måste.	  	  	  
	  

• Få	  människor	  besöker	  platsen	  för	  rekreation.	  

4.3 Space	  Syntax	  Analys	  

Verksamheter	  

• Området	  består	  mestadels	  av	  bostäder	  med	  eller	  utan	  handel	  eller	  kontor.	  
	  

• Området	  har	  brist	  på	  kulturverksamheter.	  

Vistelse	  	  

• Pendeltåget	  och	  tunnelbanan	  är	  naturliga	  mötesplatser.	  
	  

• Området	  innehåller	  många	  restauranger	  och	  kaféer.	  
	  

• Området	  kring	  pendeltågstationen	  riskerar	  att	  försämras	  när	  stationen	  försvinner.	  

Gångflödesanalyser	  

• Gångflödet	  på	  gatorna	  är	  som	  störst	  mellan	  stationerna	  för	  pendeltåg	  och	  
tunnelbana.	  
	  

• Rörstrandsgatan	  är	  högt	  belastad	  under	  dagen	  på	  grund	  av	  närheten	  till	  
tunnelbanan	  och	  restaurang-‐/caféutbudet.	  
	  	  

• Vägarna	  till	  grönområdena	  är	  komplicerade	  och	  därför	  väljer	  få	  att	  ta	  sig	  dit.	  

4.4 Värderosanalys	  

• Området	  har	  relativt	  liten	  kulturverksamhet.	  
	  

• Vägarna	  till	  grönområdena	  är	  komplicerade	  och	  därför	  väljer	  få	  att	  ta	  sig	  dit.	  
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4.5 Referensområde	  Norra	  Bantorget	  

• Norra	  Bantorget	  var	  en	  självklar	  knutpunkt	  för	  Stockholms	  invånare.	  Folklivet	  avtog	  
när	  funktioner	  som	  tågstation	  och	  bussterminal	  upphörde.	  
	  

• Birkastans	  rika	  folkliv	  kan	  avta	  likt	  Norra	  Bantorget	  när	  Karlbergs	  station	  stängs.	  
	  

• Stockholm	  Stad	  har	  visat,	  genom	  upprustning	  av	  området	  kring	  Norra	  Bantorget,	  att	  
man	  kan	  motverka	  en	  liknande	  dystopi	  drabbar	  Birkastan	  och	  öka	  den	  sociala	  
bärkraften.	  
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5 Utveckling	  av	  Karlbergs	  station	  	  	  

5.1 Föreslagen	  framtid	  för	  Karlbergs	  station	  

Utefter	  att	  ha	  studerat	  Kapitel	  4,	  Sammanfattning	  av	  diskussioner,	  har	  vi	  kommit	  fram	  till	  
följande	  åtgärder:	  

• Det	  borde	  upprättas	  en	  publik	  byggnad	  som	  fungerar	  som	  ett	  dragplåster	  för	  
Birkastan.	  På	  detta	  sätt	  kan	  man	  motverka	  att	  Birkastans	  folkliv	  minskas.	  Byggnaden	  
skall	  vara	  för	  Stockholms	  invånare	  och	  inte	  endast	  för	  ett	  fåtal.	  
	   	  

• 	  Birkastan	  och	  Kungsholmen	  bör	  sammankopplas	  samt	  grönområdena	  vid	  Karlbergs	  
Slott.	  	  
	  

• Birkastans	  kulturverksamheter	  bör	  ökas,	  genom	  att	  exempelvis	  göra	  den	  publika	  
byggnaden	  till	  ett	  museum.	  Föreslaget	  ett	  designmuseum.	  	  	  	  	  	  
	  

• Byggnaden	  ska	  fungera	  som	  en	  port	  för	  Birkastan	  mot	  Kungsholmen	  och	  Karlbergs	  
Slott.	  Om	  Västra	  City,	  mot	  förmodan,	  byggs	  vill	  vi	  att	  byggnaden	  ska	  fungera	  som	  en	  
port	  till	  denna.	  
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5.2 Tre	  möjliga	  förslag	  

Efter	  samtal	  med	  handledare	  Zeev	  Bohbot	  togs	  tre	  storleksförslag	  fram	  hur	  vi	  skulle	  kunna	  
utveckla	  marken.	  De	  tre	  storleksförslagen	  benämns	  mini,	  midi	  och	  max	  och	  redovisas	  nedan	  
i	  Figur	  5.1,	  Figur	  5.2	  och	  Figur	  5.3.	  	  	  

Mini	  

	  

Figur	  5.1	  Mini	  

I	  förslaget	  mini	  byggs	  den	  befintliga	  stationsbyggnaden	  om.	  	  En	  bro	  skapas	  	  för	  att	  koppla	  
samman	  Birkastan	  med	  omgivande	  områden.	  	  

Midi	  

	  

	  

Figur	  5.2	  Midi	  

I	  förslaget	  midi	  rivs	  den	  befintliga	  stationsbyggnaden	  och	  en	  helt	  ny	  byggnad	  upprättas.	  Till	  
detta	  förslag	  används	  marken	  för	  stationshuset,	  pressbyrån	  och	  cykelparkeringen.	  Likt	  
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miniförslaget	  upprättas	  en	  bro.	  Till	  skillnad	  mot	  miniförslaget,	  är	  bron	  integrerad	  i	  byggnad	  
och	  skapar	  en	  port.	  	  

	  

Maxi	  

	  

Figur	  5.3	  Maxi	  

I	  förslaget	  maxi	  skapas	  ett	  helt	  nytt	  kvarter.	  Parken	  i	  mitten	  blir	  en	  förlängning	  av	  den	  lilla	  
parken	  som	  ligger	  inklämd	  mellan	  Drejargatan	  och	  Birkagatan.	  Parken	  skapar	  även	  ett	  
andningsrum	  mellan	  byggnaderna	  och	  bibehåller	  befintliga	  axlar	  i	  gatustrukturen.	  	  

	  

5.3 Val	  av	  förslag	  

Vi	  anser	  att	  midi-‐förslaget	  är	  bäst	  lämpat	  för	  att	  tillgodose	  vår	  problemformulering	  och	  de	  
åtgärdsförslag	  som	  nämns	  i	  kapitel	  6.1.	  Detta	  då	  miniförslaget	  ej	  tillfredsställer	  den	  
exploateringsgrad	  vi	  vill	  uppnå	  och	  att	  den	  ej	  skulle	  vara	  ekonomisk	  hållbar.	  Maxiförslaget	  
anser	  vi	  skulle	  skapa	  en	  mur	  mer	  än	  att	  verka	  som	  en	  port	  för	  Birkastan.	  Maxiförslaget	  skulle	  
även	  vara	  svårt	  att	  integrera	  med	  stadens	  vision	  Västra	  City	  2030.	  	  
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5.4 Önskad	  förändring,	  aktiviteter	  	  

I	  	  

Figure	  5.4	  Önskad	  framtid,	  Aktivitetsanalys	  

	  

	  presenteras	  aktivitetsanalysen	  på	  nytt	  och	  beskriver	  hur	  vi	  vill	  att	  midi-‐förslaget	  ska	  
samspela	  med	  området.	  	  

	  

Figure	  5.4	  Önskad	  framtid,	  Aktivitetsanalys	  

	  

1. Vi	  vill	  öka	  den	  Sociala	  Aktiviteten	  så	  att	  området	  och	  byggnaden	  blir	  en	  mötesplats	  
för	  människor.	  	  
	  

2. Vi	  vill	  öka	  den	  Valbara	  Aktiviteten	  så	  att	  folk	  ska	  vilja	  ta	  sig	  dit	  och	  på	  så	  sätt	  verka	  
för	  det	  rika	  folklivet.	  Detta	  ska	  uppnås	  genom	  att	  skapa	  en	  byggnad	  där	  
verksamheten	  tilltalar	  valbarheten	  för	  besökaren.	  Exempelvis	  verksamheter	  som	  
restaurang	  eller	  museum.	  	  
	  

3. Den	  Tvingande	  Aktiviteten	  anser	  vi	  blir	  minimal	  då	  pendeltågstrafiken	  upphör	  och	  
människor	  har	  i	  och	  med	  detta	  inte	  samma	  behov	  av	  platsen.	  	   	  

1.	  SOCIAL	  

2.	  VALBAR

3.	  TVINGANDE

=	  TIDIGARE	  ANALYS
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5.5 Önskad	  förändring,	  värderos	  

I	  Figur	  5.4redovisas	  vår	  vision	  för	  området.	  Detta	  redovisas	  grafiskt	  med	  hjälp	  av	  värderosen.	  
Den	  grå	  färgen	  syftar	  till	  vår	  tidigare	  värderosanalys	  och	  den	  gula	  till	  vår	  vision.	  	  	  	  

	  

Figur	  5.4	  Önskad	  framtid,	  värderos	  

Figur	  5.4	  visas	  följande	  förändringar:	  

Teckenförklaring:	  (x)	  =	  Betyg	  

	  

• Dagligvaruhandeln	  (3)	  är	  oförändrad	  från	  figur	  3.17.	  
	  

• Biltrafiken	  (2)	  är	  oförändrad	  från	  figur	  3.17.	  
	  

• Gång	  och	  cykeltrafik	  (3)	  vill	  vi	  öka	  inom	  området	  genom	  att	  skapa	  en	  bro	  mellan	  
Birkastan,	  Kungsholmen	  och	  Karlbergs	  slott.	  
	  

• Kollektivtrafiken	  (1)	  kommer	  att	  minskas	  då	  pendeltågsstationen	  stängs.	  
	  

• Grönområden	  (2)	  vill	  vi	  öka	  genom	  att	  skapa	  en	  bro	  till	  grönområdena	  vid	  Karlbergs	  
slott.	  

• Kultur	  (3)	  vill	  vi	  öka	  genom	  att	  göra	  den	  tilltänkta	  byggnaden	  till	  ett	  museum.	  	  
	  

• Urbanitet	  (3)	  är	  oförändrad	  från	  figur	  3.17.	  
	  

• Regional	  identitet	  (3)	  är	  oförändrad	  från	  figur	  3.17.	  
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5.6 Gestaltning	  

5.6.1 Funktion	  

Byggnaden	  vi	  låtit	  gestalta	  är	  indelat	  i	  tre	  plan	  samt	  ett	  takplan	  med	  en	  terrass.	  Byggnaden	  i	  
sig	  är	  en	  port	  som	  leder	  ut	  till	  en	  bro	  vilken	  sammankopplar	  stadsdelarna	  och	  Karlbergs	  
Slott.	  Verksamheterna	  som	  byggnaden	  inhyser	  är	  av	  sådan	  art	  att	  den	  tillgodoser	  de	  ledord	  
vi	  tidigare	  skapt,	  om	  att	  det	  ska	  vara	  en	  publik	  byggnad.	  Därmed	  har	  vi	  givit	  som	  förslag	  att	  
det	  ska	  finnas	  ett	  museum,	  café,	  butik	  och	  restaurang	  (indelningen	  presenteras	  i	  
planlösning).	  	  	  

5.6.2 Form	  

Formspråket	  kan	  liknas	  med	  skjuvningarna	  som	  uppstår	  vid	  användning	  av	  ”Rubiks	  kub”.	  
Inspiration	  från	  detta	  syns	  i	  de	  övre	  delarna	  som	  klätts	  med	  asymmetriskt	  vridna	  rektanglar,	  
två	  per	  plan.	  Byggnadens	  innanmäte	  består	  av	  en	  rektangulär	  kub	  med	  måtten	  30x13	  och	  
syns	  i	  entreplanet	  men	  sedan	  döljs	  i	  de	  övre	  planen.	  Den	  undre	  inskjutna	  glasfasaden	  skapar	  
en	  känsla	  av	  att	  den	  solida	  övre	  delen	  svävar.	  Formspråket	  skapar	  en	  känsla	  av	  en	  
spektakulär	  konstruktion	  och	  en	  utmanande	  arkitektur.	  	  

	  

Figur	  5.1	  Illustrationsbild	  av	  byggnad,	  koncept	  

	  
Porten	  till	  bron	  bryter	  av	  byggnadens	  formspråk	  och	  står	  självt	  för	  att	  tydligt	  markera	  en	  
förändring,	  så	  att	  det	  lätt	  upptäcks	  av	  de	  resenärer	  som	  ska	  ta	  sig	  vidare	  till	  bron.	  

5.6.3 Fasadmaterial	  

Den	  undre	  delen	  består	  av	  likt	  tidigare	  nämnt	  av	  ett	  glasparti	  som	  till	  synes	  omringar	  hela	  
den	  undre	  delen	  men	  som	  faktiskt	  fortsätter	  upp	  i	  hela	  byggnaden.	  Glaspartiet	  innehar	  
glasdörrar	  för	  att	  bibehålla	  soliditeten	  i	  den	  nedre	  delen.	  	  
	  
Förskjuvningarna	  i	  den	  övre	  delen	  består	  av	  perforerade	  kopparplattor.	  Då	  byggnaden	  är	  
exponerad	  för	  mycket	  sol	  fungerar	  perforeringen	  både	  som	  ljusinsläpp	  och	  som	  
solavskärmning.	  Om	  en	  högre	  grad	  av	  ljusinsläpp	  erfordras	  finns	  möjlighet	  att	  öppna	  upp	  
fasaden	  likt	  en	  skjutdörr.	  Se	  figur	  5.3	  och	  5.4	  

+ =
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Figur	  5.2	  Illustrationsbild	  av	  byggnad	  utan	  öppna	  partier	  

	  

Figur	  5.3	  Illustrationsbild	  av	  byggnad	  med	  öppna	  partier	  

Kopparens	  har	  till	  en	  början	  rödfärgade	  ton	  som	  passar	  in	  med	  områdets	  färgskala.	  Om	  så	  
önskas	  kan	  man	  låta	  kopparen	  ärga	  och	  med	  tiden	  få	  en	  grönfärgad	  ton.	  Denna	  gröna	  ton,	  
som	  är	  starkt	  förknippat	  med	  äldre	  byggnader,	  skapar	  en	  brytning	  mellan	  gammalt	  och	  nytt.	  

5.6.4 Stomme	  	  

Stommen	  består	  av	  bärande	  betongpelare.	  Dessa	  bär	  upp	  bjälklagen	  så	  att	  ytterväggarna	  
lämnas	  fria	  från	  bärighet	  och	  skapar	  en	  frihet	  för	  glasfasaderna	  samt	  en	  variation	  i	  
planlösningen.	  	  
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5.6.5 Placering	  	  

Byggnaden	  har	  medvetet	  placerats	  nära	  bergskanten,	  ner	  mot	  tågtrafiken	  och	  mot	  
kvarterets	  axlar,	  däremot	  följer	  dess	  tunnel	  rådande	  gatustruktur	  Se	  figur	  5.5	  och	  5.6.	  Detta	  
för	  att	  skapa	  en	  känsla	  av	  att	  byggnaden	  är	  fristående	  och	  fungerar	  som	  en	  port.	  Till	  öster	  
om	  byggnaden	  finner	  man	  en	  terrass	  samt	  grönområde	  ämnat	  för	  rekreation.	  	  
	  

	  

Figur	  5.4	  Sektion	  av	  byggnad

	  

Figure	  5.5	  Situationsplan	  

Se	  även	  Bilaga	  Situationsplan	  	  

7m

4,7m

13m 
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5.6.6 Planlösning	  

Följande	  planlösningar	  är	  endast	  förslag	  och	  påvisar	  en	  möjlig	  indelning	  av	  byggnaden.	  Varje	  
våningsplan	  har	  utrustats	  med	  ventilationsschakt,	  en	  hiss,	  en	  trappa	  samt	  RWC:er	  med	  
tillhörande	  schakt.	  Verksamheterna	  för	  de	  tre	  planen	  har	  en	  lokalarea	  av	  1105m2	  och	  
takterrassen	  på	  390	  m2	  
	  
	  
	  
	  
	  Entréplan	  

	  

Figure	  5.6	  Planlösning	  Entréplan	  

Se	  annars	  Bilaga	  planlösning	  Entréplan	  

Entréplanet	  är	  uppdelat	  i	  två	  delar,	  väster	  och	  öster.	  Den	  västra	  fungerar	  som	  museets	  
ingång	  och	  leder	  även	  upp	  till	  de	  andra	  delarna	  av	  byggnaden.	  Nödutgång	  ligger	  i	  direkt	  
anslutning	  till	  trappan	  och	  leder	  ut	  till	  ”det	  fria”.	  I	  denna	  del	  är	  det	  tänkt	  att	  ha	  
verksamheter	  så	  som:	  museibutik,	  reception	  och	  garderob.	  	  	  	  	  	  

Den	  östra	  är	  en	  separat	  verksamhet,	  friställd	  museet,	  som	  exempelvis	  skulle	  kunna	  fungera	  
som	  en	  restaurang,	  kafé,	  butik	  eller	  kontor.	  Detta	  för	  att	  tillfredsställa	  kommersiella	  krafter	  
och	  skapa	  ekonomiskhållbarhet	  för	  museet.	  	  	  	  	  	  	  
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Plan	  1	  

	  

Figure	  5.7	  Planlösning	  Plan	  1	  

	  
Se	  annars	  Bilaga	  Planlösning	  Plan	  1	  	  

Plan	  1	  hör	  endast	  till	  museet	  och	  består	  av	  två	  utställningshallar.	  Planlösningen	  är	  öppen	  
vilket	  skapar	  möjligheter	  för	  variation	  i	  utställningarna.	  Utöver	  de	  två	  utställningshallarna	  
har	  det	  även	  placerats	  ett	  personalrum	  för	  administration.	  	  	  
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Plan	  2	  

	  

Figure	  5.8	  Planlösning	  Plan	  2	  

Se	  annars	  Bilaga	  Planlösning	  Plan	  2	  	  

	  
Plan	  2	  har	  samma	  tanke	  kring	  planlösningen	  som	  plan	  1.	  Det	  som	  skiljer	  sig	  är	  att	  
personalrummet	  har	  bytts	  ut	  mot	  ett	  restaurangkök	  och	  att	  den	  östra	  utställningshallen	  
fungerar	  som	  en	  matsal.	  	  
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Takplan	  

	  

Figure	  5.9	  Planlösning	  Takplan	  

Se	  annars	  Bilaga	  Planlösning	  Takplan	  
	  
Takplanet	  fungerar	  som	  en	  takterrass	  för	  museets	  och	  restaurangens	  besökare.	  Terrassen	  är	  
gräsbeklädd	  med	  gångar	  av	  sten	  så	  att	  rullstolar	  lätt	  kan	  navigera.	  Även	  hissen	  sträcker	  sig	  
upp	  till	  och	  med	  terrassen.	  Från	  denna	  plats	  har	  besökaren	  de	  bästa	  förutsättningarna	  för	  
utsikt,	  med	  en	  storslagen	  vy	  över	  Karlberg	  och	  Kungsholmen	  och	  som	  sträcker	  sig	  mot	  
horisonten.	  	  	  
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