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Kring bostaden       

Reflektioner runt planerar- och arkitektrollen    Ludvig Milles 

Förord  
Vid en tillbakablick över mina första 16 yrkesverksamma år framstår det klart att mitt arbete nästan 
uteslutande kretsat kring bostäder om än i olika skalor och från olika infallsvinklar. Enstaka utstickare 
till kontor och kommersiella lokaler har jag hunnit med men, som jag alltid vetat, är det skapandet 
och möjliggörandet av nya boenden och samhällsfrågorna kopplat till detta som fångar mig. Bilden av 
bostaden som en god kraft och missonen om denna.  
 

On Habitation 

Reflections on the planning- and architect role 
Planning is a broad and complex task. There are many hinders from focusing on the common main 
topic – the sustainable society. What it is and how to transform our built environment and the 
population’s awareness. A strong vision and a national manifest for new housing are urgently 
needed. Planners- and architects are key players in this process and have to illustrate this change 
through bold proposals based on high quality concepts. 

Sammanfattning 
Planering är en bred och komplex uppgift. Det finns mycket som ligger till hinder för att fokusera på 
den gemensamma stora frågan - det uthålliga samhället. Vad är det och hur ska vi förändra vår 
bebyggda miljö och befolkningens medvetande om dessa frågor? Behovet av en stark vision och en 
nationellt samlande handlingsplan är starkt.  Planerare och arkitekter är nyckelpersoner i denna 
förändringsprocess och måste illustrera detta steg med djärva förslag baserade på genomarbetade 
och högkvalitativa koncept.  
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Stadsplanering 
Stadsplaneringen som disciplin handlar om att samordna behovet av funktioner på en plats och ge 
dessa markanvändningar en tredimensionell rätt. Stadsplanerarnas uppgift är att prioritera i en 
svärm av olika viljor och behov, ofta motstridiga, där komplexiteten ökar med det minskande 
avståndet till stadskärnorna.  

Människor måste bo tätt för att kunna leva mer resurssnålt. Nästan alla bebyggelsemiljöer vi har idag 
lever inte upp till kraven för ett uthålligt samhälle. Stockholm och övriga svenska städer är inte tätt 
bebyggda. UN-Habitat fastslog 2012 att 150 inv. per hektar (100x100m) är en gräns för hållbar täthet. 
Detta motsvaras tex i Stockholm endast inom tull. Ser vi globalt över tid så ser vi att en bra modell för 
den framtida hållbara staden finns i den Europeiska stadstraditionen som byggdes i Europa pre 
bilsamhället. Redan de första städerna i mänsklighetens historia var tätbefolkade, t.ex. Uruk (från 
4500f.kr.) hade en täthet på ca 130 inv. per hektar, inbegripet odlingsytor. Vi måste förändra vår 
föreställning om hur vi ska bo, vilket ökade energi och bostadskostnader också talar för. Ett 
paradigmskifte är oundvikligt.   

Urban sprawl, gles bostadsbebyggelse oftast utan planering, är ett globalt problem idag.  Mellan 
1960-1995 minskade boendetätheten i större svenska städer med 30%  medan ytan växte med 70 %. 
Problemet finns både i I-världen som i tredje världen om än i olika fysisk skepnad. T.ex. Tripoli i 
Libyen består till ca 75 % av enfamiljshusbebyggelse uppförd efter 1960 utan försörjande 
infrastruktur annan än driftosäker el. Inga riktiga vägar, avlopp och sjukvård mm.  Där det finns god 
kollektivtrafik bör man bygga ordentligt. Stockholm har ett masstransportsystem, tunnelbanan, 
därför bör vi bygga mer kring denna och i ett avtagande förhållande från stadskärnorna korrelerat 
med kollektivtrafikens kapacitet. Att bygga tätt innebär att man kan ”spara” mark för andra ändamål 
än bebyggelse, t.ex. vikten av koldioxidbindning och matproduktion.  
Gentrifieringsproblematiken är kopplad till täthet och transportmöjligheter. Om de efterfrågade 
bostäderna är få stiger efterfrågan på dessa och därmed priset och detta trycker undan 
socioekonomiskt mer utsatta grupper. Men om man däremot kan erbjuda mer bostäder i 
eftertraktade lägen och samtidigt bygga nya kvalitativa bostadsområden ej perifert så rusar inte 
fastighetsvärdena. Politiskt kan frågan också hanteras med krav på olika upplåtelseformer t.ex. som i 
Holland där 10% av bostäderna i ett flerfamiljshus måste förmedlas via bostadskö.   

Ett nytt ”miljonprogram” måste skapas där man tar med sig lärdomarna från det som byggdes under 
miljonåren till idag och samtidigt blåser liv i de ambitioner och den djärvhet som präglade tiden.   
Jag har själv varit aktiv i att transformera centrala Sundbybergs centrum från 5 våningsskala till en 
urban pendang till innerstaden med flera hus i 12 och 16 våningar. Området mellan järnvägen och 
Bällstaviken är oerhört vitalt nu och kommer vara en tillväxtmotor framöver.  
Ett exempel: om man kunde flytta radio- och tvhuset och där istället bygga bostäder med ett 
exploateringstal på ca 3 så skulle det ge ca 2500 till 3000 bostäder (dvs plats för ca 6500 nya 
invånare)  

En uppfattning som har börjat förändras är det tidigare motsatsförhållandet mellan byggt eller grönt. 
Människor eller biologisk mångfald. Arkitektur och tekniska lösningar kan öka den biologiska 
mångfalden och dra ned det ekologiska fotavtrycket.  Den bästa biotopen för artrikedom uppstår i 
gränszoner.  Dessa kan människan skapa artificiellt och integrera i arkitekturen. Parker och alléer är 
ett beprövat sätt där de gröna gatorna bildar spridningskorridorer i det urbana rummet. Idag 
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förösker man mer medvetet att integrera det gröna rummet i och kring byggnader och samtidigt 
välja vegetation som mer reflekterar en biodiversitet än som brukligt, monokulturell parkkaraktär.  
Man kan man se lite av detta i Sverige idag vid omhändertagandet/fördröjandet av dagvatten från 
vägar och byggnader och nyanläggandet av våtmarker i landskapskontext.  

Stadsodling är en trend med flera sidogrenar som vuxit sig global och påverkat på debatten om 
samhället och arkitekturen. Den urbana odlingen förändrar arkitekturen med behov av yta, glas, 
artificiellt ljus och ger oss klorofyll antingen i odlingar eller gröna väggar och ytor. Ett slags 
återintroducerande av vårt bortglömda basala behov av odling för att kunna leva. Precis som våra 
urstäder där de tidiga nomaderna började odla och bo på en plats.  
Stadsplanerare som t.ex. Jan Gehl och journalister som Jane Jacobs har bidragit till att skapa den nya 
medvetenhet som fött trender som gerillaodling och fått allmänheten att börja ifrågasätta 
användandet av våra mellanrum, dvs. stadsrummen mellan husen.  Ska gatan och torget domineras 
av bilen? Ska offentliga miljöer vara privata? Har man rätt till undermålig markanvändning bara för 
att man äger fastigheten?  

Planering är en mångdimensionell process som tar sin början vid första idén om en förändring och 
som måste lotsas genom en mängd olika faser innan något förverkligas. I Stockholmsområdet tar det 
i snitt 5 år till byggstart från första kontakter med kommunen. För att något ska överleva denna 
stafettprocess och komma ut med intakta värden är det av stor vikt att det har ett tydligt och bra 
koncept från början som kan bära hela vägen genom raden av förändringar och justeringar. Bra 
intentioner och planer löper alltid risken att bli otidsenliga och frånsprungna i förtid om en 
oförutsedd förändring infaller som planeringen inte kunde rymma.  Feedbacktiden, eller det 
allmänna omdömet, över resultatet, kommer i tid sent vilket försvårar kunskapsbyggandet. På grund 
av tidsförskjutningen så kan orsak också vara svår att klarlägga pga. samhällets komplexitet.  
Slutsatser kring valda lösningar hur något åldrats höljs därför lätt i dunkel. T.ex. hur gaturummen 
används, om verksamheter fungerar och om det är en attraktiv miljö. Ibland kan allt fungera utom 
bara en enhet av beståndsdelarna och då brister kedjan. Det kan vara en bra plan och något som 
fungerar bra men det tekniska genomförandet av arkitekturen fallerar.  T.ex. fasadmaterial som 
åldras, fönster som är för små, gatumiljöer som inte klarar brukandet eller brist på förskoleplatser, 
undermålig parkering eller försenad kollektivtrafik som drar ned resultatet och ger platsen dåligt 
rykte.   

Panta rei. För en bra dialog mellan den planerande parten och de andra parterna i samtalet 
(allmänhet, exploatörer, företag och institutioner dvs. olika former av sakägare) om staden, vad den 
ska vara och rymma, krävs insikt om eller i varje fall mindre rädsla för förändring, allt är tillfälligt. 
Människor, träd, hus, trender och kvar kommer bara strukturer och grunddrag av vad vi skapar bli 
kvar och reaktioner alternativt motreaktioner till det vi skapat. Huvudfrågan blir då att gemensamt 
välja vad vi vill uppnå. Vad som ska vara kvar och vad vi vill förstärka i denna ström av förändring.  
 
Sverige verkar delvis fortfarande lida av en mentalitet från bondesamhället. Förändring, det som 
kallas utveckling av planeraren, uppfattas vanligtvis som ett hot och ett steg mot det sämre. Man ser 
enbart den ena sidan, förändringssidan, det kommande uppbrottet från tiden fram till nu och kan 
inte ta till sig det positiva nya som förändringen också kommer medföra.  I det sammanhanget får 
allmänintresset för lite styrka och där ligger en av de stora utmaningarna för politiker och 
stadsbyggnadskontor att medvetandegöra vilka huvudfrågor man arbetar med – att säkra 
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bostadsförsörjning, samhällsservice- och funktioner inom ramen för ett hållbart samhälle. Och 
försöka etablera koncensus kring detta och få igång ett samtal om hur det ska göras.  

Privatpersoner, har idag via lagstiftningen, en arena att juridiskt motarbeta och i värsta fall stoppa 
andra intressen än deras egna.  Överklagandeprocessen finns anledning att vara föremål för 
kommande PBL-utredningar då mycket av tiden som bromsar byggandet försvinner här, samtidigt 
som man kan fråga sig vilken medborgarrättighet som bevakas genom möjligheten att överklaga 
detaljplaneenliga bygglov i fyra instanser.  

Går man på ett samrådsmöte under en planprocess så möter man en grupp äldre människor som 
oftast inte är positiva till det föreslagna. De få närvarande som inte är pensionerade är oftast direkta 
sakägare eller grannar.  Och så en eller ett par personer med mer diffus agenda. Många kommuner 
tillämpar nu samrådsmöten i form av öppet hus för att stimulera kommunikation, som hela 
planeringen handlar om, samt att undvika att tillhandahålla de mest reaktionära motståndarna en 
scen för agitation under mötet.  
 
Men de senaste åren har också inneburit en viss trendvändning i allmänhetens uppfattning om 
byggnation. Idag finns faktiskt ett större gehör för utveckling än tidigare och intresse och delaktighet 
(gerillaodling mm som nämnts ovan). Yimby (politiskt obundet nätverk) som bildades 2007 och har 
tagit som huvuduppgift att främja en tät stad har t.ex. blivit ett forum för att debattera och finna folk 
som faktiskt är för olika förändringar.  Många bloggar sysslar också med att presentera kommande 
projekt på ett positivt sätt.  Den gruppen, som rimligtvis borde vara majoriteten, har varit osynlig 
tidigare.  Det är viktigt att det blir flera som vågar säga ja till utveckling.  

Man kan konstatera att kommunerna har planmonopolet. Detta hanteras av tjänstemän i en politisk 
organisation. Skapandet av byggrätter sker då genom en serie politiska beslut reglerat av lagar och 
förordningar.  D.v.s. tjänstemännen ska tolka den politiska viljan och sköta planering och 
bygglovsgivande ibland på delegation från nämnd och ibland inte. Detta medför tyvärr att det är 
väsensskilda arbetssätt i olika kommuner och det är oftast personanknutet varför nästan alla 
myndighetsprocesser blir olika. Efter det kommunala arbetet så tar det juridiska vid i fall med 
överklaganden. Dessa instanser har möjlighet att justera beslut och planer. Ibland kan resultatet bli 
absurt då juridiken är kantig. Riksintresset Duvbo, i Sundbyberg, har en plan som bl.a. ska värna den 
äldre bebyggelsen varför generellt rivningsförbud infördes i planen. Länsstyrelsen godkände den nya 
detaljplanen 1998 men upphävde denna bestämmelse. Det fick till resultat att man kunde riva ett 
bevarandevärt hus och bygga nytt om man ville men man fick bara bygga till den befintliga villan på 
ett väldigt begränsat sätt.  
Plan- och bygglagsförordningen definierade våningsbegreppet först 2011. Med stöd av rättsfall i Svea 
Hovrätt från 2013, där praxis med indragna tak- och souterrängvåningar släcktes, så har stora 
byggrätter och möjligheter till bostäder i hela landet släckts ut. Frågan om våningsdefinition kommer 
antagligen fortsätta behandlas och det finns redan fall som prövas juridiskt.  

De enkla planredskap som man tillämpade förr ungefär fram till 1950-talet var enkla i sin karaktär 
men ändå fungerade ändå väl som ram för tillväxt. Från vikingatid finns belägg i Birka eller i varje fall 
Sigtuna att man tillämpade en typ av enkel stadsplan tillsammans med krav om bredd på gränd i 
relation till höjd på vägg och placering på husen. Eller stormaktstidens rutnätsplaner som man 
valsade ut efter italienska förebilder (in sin tur antika) och som fortfarande utgör grunden för många 
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svenska städer idag. Generella byggnadsbestämmelser (detaljplaner) verkar över lag fungera bättre 
än detaljerade och blir inte heller föråldrade lika snabbt. T.ex. stora delar av Sundbybergs stadskärna 
styrs av en detaljplan från 1942 som praktiskt taget endast fastslår antalet våningar, byggnadshöjd 
och gaturum. Bygglovsprocessen fungerar bra och sakägare är nöjda.  

I planeringsarbetet i Sundbyberg med fördjupade översiktplaner för Ursvik 2003 och Rissne, 
Hallonbergen och Ör 2005 så la vi mycket fokus på att sammanlänka områden. Vi eftersträvade en 
obruten stadskontinuitet, d.v.s. motsatsen till tunnelbanesamhällets satellitstruktur eller ABC 
planeringens separering av funktioner. Värdet i den täta staden är till stor del att allt hänger ihop och 
avstånden är korta. Där grönrum förekommer bör det gärna ha kopplingar tvärs över genom 
siktlinjer. Barriärer av vägar och järnväg ska minimeras i storlek. I Ursvik kopplades den nya 
stadsdelen ihop med det befintliga området Lilla Ursvik genom att gå ned i skala men möta dikt an. 
Till Rinkeby fick vi bara till en bro över Ulvsundaleden till Rinkebystråket men den kommer trafikeras 
av buss vilket kommer binda ihop de olika stadsdelarna något bättre. Kopplingarna i nordsydlig 
riktning misslyckades däremot. Sambanden här är väldigt vaga. Kista Ursvik får endast tvärbana. Och 
Enköpingsvägen som nu klassats om till kommunalgata har drabbats av externhandel i Fröfjärden 
som för många år kommer hindra lämpliga kvarterstorlekar och blir därigenom ett främmande inslag 
och barriär mellan bostadsområdena i kommunen.  

2011 genomförde jag en studie över möjlig bebyggelse på Vaxön i Vaxholms kommun som ett stöd i 
arbetet med kommunens översiktsplan där man vill stärka kommunens centralort.  
I arbetet ville man skapa sig en uppfattning om bebyggelsepotentialen på ön. Studien tog tag i många 
av de ovan beskrivna ståndpunkterna som en strategi för att påvisa möjligheten att addera många 
nya bostäder och därigenom starkt höja invånarantalet utan att därigenom försaka befintliga värden.  
Vikt lades på att studera tidigare strukturer och bebyggelsesutveckling samtidigt som de vanliga 
ambitionslösa riskavstånden till trafikverkets väg genom kommunen pressades ned till 35 meter 
genom rekommendation att föreskriva rimliga säkerhetshöjande åtgärder.  Studien visade på 
möjligheten till 2000 nya bostäder på impedimentmark utan att nämnvärt använda icke redan 
anspråkstagen mark.  Arbetet bedrevs medvetet offensivt för att väga upp mycket av den försiktiga 
planering som sker i Vaxholm, liksom många andra kommuner idag, som slösar bort värdefull mark i 
viktiga lägen på tvåvåningsbyggrätter. Många tjänstemän på stadsbyggnadskontor runt om i landet 
ser det tyvärr som sin huvuduppgift att banta byggrätter istället för att bejaka den och ställa krav på 
hur den utformas.  

En fördjupad, uppföljande, studie gjorde jag nu 2014 på marken för en f.d. industrihamn, för en av de 
största privata fastighetsägarna i Vaxholm. Det är en liten kommun och vägen till politiken är kort. 
Därför bidrog kommunalrådet tidigt med lite synpunkter om värnandet av arbetstillfällen varför 
föreslagen bebyggelse inte ska eliminera möjligheten för lättare hamnverksamhet och marina. 
Studien visar trots detta, och i linje med tidigare arbete, en god exploatering med det man kan 
uppleva som en stadsbebyggelse som är förankrad i sin kontext genom att inarbeta värden och 
strukturer på plats. Vaxholms tjänstemän har arbetat vidare med mina tankar från 2011 om att 
omvandla trafikverkets väg (274) till stadsgata där bl.a. planskilda korsningar kanske kan tas bort. 
Nästa steg i arbetet med hamnen är att föreslå en större lösning för ett större område och där påvisa 
möjligheten att lösa störande verksamheter, båtuppläggning, trafik och bostäder.  
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Min erfarenhet är att det initialt är bra att rita och illustrera en stor byggrätt. Ett slags maxalternativ 
att utgå från. Efter det kan man lättare diskutera vad man måste förändra för att för att förslaget ska 
bli bättre.  Det är också bra att ta i med gestaltningen och vara vågad i uttrycket. Hitta en gest eller 
karaktär.  Det är lättare att försvara delar i koncept eller uttryck som hänger samman.  

Arkitektrollen 
Arkitekt- och planeringsuppdraget bygger på kommunikation. D.v.s. att tidigt förankra vad man 
tänker och att öka nivån på arbetet genom att inkludera andras kompetens, synpunkter och 
sammanfatta det i illustrationer och text. Möten, workshops och information är viktigt att hela tiden 
använda som avstämning. Vid större arbeten kan serier av workshops och möten med sakägare 
behövas.  E-post är bra för att dokumentera kommunikation men sämre som verktyg för att påverka 
eller förankra frågor. Om man tidigt lyckas förmedla budskapet om möjlig delaktighet till andra så får 
man en helt annan form av acceptans för det man vill åstadkomma. Det ensamma geniet som 
kommer ut från sin vind med klara ritningar är tyvärr endast en romantisk bild av den ensamma 
arkitekten - konstnären. Stenhuggarmästaren under 1300-talet som går under namnet Egypticus kan 
vara mer intressant som referens då denna har visat sig vara en grupp stenhuggare som arbetade 
tillsammans och lånade och gav av varandra men som resultatmässigt framstår som en person, ett 
varumärke.  Jag skulle vilja påstå att Gert Wingårdhs framgång bygger delvis på hans förmåga att 
diskutera och vara inkluderande i sitt sätt när han möter andra och formulera de intryck han då får i 
tydliga byggnader.  

När jag arbetar fram material (oavsett om det är enstaka flerfamiljshus eller stadstrukturer) utgår jag 
från den stora skalan. Som en flygbild i skala 1:2000 för att få tag i de stora greppen att förhålla sig 
till/hantera. Alternativt medvetet välja att inte hantera strukturer på eller kring platsen. Stads- liksom 
landskapsrum och flöden är bra stöd. Även tidsaxeln är viktig att studera för att eventuellt förankra 
bakåt. Historiska kartor, spår, ritningar eller annan dokumentation kan ge utgångspunkter att ta tag i 
och motivera det man vill idag. Från bakgrunden utvecklar man ett koncept där man låter 
programmet få en gestalt som korresponderar med den röda tråden av ställningstaganden man gjort 
kring kontexten.  

Altså: Program / yttre faktorer/ fördelning / koncept / gestalt 

Mitt eget gestaltande bygger mycket på en stor mängd skissande, helst med blyerts, ibland 
kombinerat med intryck av bilder från facktidskrifter eller böcker där jag lånar grepp, möten eller 
kontraster. Skissandet är ett slags prövande, ifrågasättande och sakta frammejslande av förslaget. 
Det är som att arbeta i marmor med borr - tidsödande. Sedan ska det prövas i modell. Verklig eller 
dator.  
I det parallella uppdraget för Ordonnansen började jag med att bygga en markmodell och sedan 
prövade jag volymer av frigolit i ett par dagar innan jag fann en gestalt med en komposition som 
innehöll de ställningstagande jag gjort för platsen.  Volymen längs gatan med språnget mot Gärdet, 
inre gården, entréerna, parkering, höjder och huset bakom.  När skissmodellen var klar målade jag 
allt mörkblått och tryckte ihop två gem som representerade de två viktiga tallarna vid Värtavägen. 
Enkelt men många timmars arbete. Något som ibland kan vara svårt för beställare att begripa.  

Alphyddan 13 startade med en studie av att konvertera befintlig byggnad och addera en volym på 
taket men staden ville hellre se en ny byggnad. (Vilket inte stadsmuseet ville) I två dagar och skissade 
på tydliga geometriska grundkoncept och hur mycket volym de kunde ge. Bl.a. två runda hus var 



   141202 
 

7 
 

länge med men jag fastnade till slut för en byggnad som ramade in tre gårdar som på så sätt tog upp 
mötet med gaturum och park.  Två gårdar mot den offentliga gatan och en gård inåt mot parken. 
Idag kommer ett annat hus byggas eftersom fastigheten sålts och den nya ägaren anlitat ett annat 
kontor.  

Bostäder har fördelen att det bygger på många måttkedjor från gata, parkering, entré och bostad. 
När väl en landat faller mer ut som kedjor.  I bästa fall. Men ofta i en process, efter en periods 
skissarbete, kommer en svacka när man upptäcker att vissa antaganden är fel eller att man måste 
överge sina utgångspunkter för att man inte får ihop det, kill your darlings En slags kris.  Bengt 
Lindroos svarade en gång på frågan om det inte blir enklare att rita hus med åren: -Det blir aldrig 
lättare, svarade han lakoniskt.  
Värre är det i genomförandeskedet om frågor då plötsligt dyker upp som snabbt måste lösas. Då är 
det viktigt att komma ihåg att det är en naturlig del av processen. Som ännu en utmaning av ödet att 
övervinna. Förhoppningsvis avtar mängden oförutsedda frågor i genomförandeskedena när 
erfarenheten av att leda byggnation har blivit större då det inte är del av en kreativ process utan 
istället brist på erfarenhet.  

Tillägg till byggnader kan utformas för att smälta in eller kontrastera.  För en addition till en byggnad 
tycker jag detta snarare är en smakfråga när det gäller uttryck. Ska det se nytt eller ska det tillåtas se 
gammalt ut?  Men detta förhållningssätt till kontrast eller inte gäller också för skalan och funktionen 
på tillägget, vilket ofta ignoreras.  Ibland ser man ett brott i skalan men det är klätt i en 
historiserande skepnad vilket ger ett dåligt resultat. Man kan välja olika spelregler men de valda 
måste följas för att det ska bli bra. Ju större tillägg desto mindre anledning att smyga in det i lånade 
kläder. Snarare då nytt men anpassat.  
Nya byggnader bör dock söka sitt eget formspråk utifrån uppgiften de ska lösa. Nybyggda hus som 
lånar en äldre stil blir märkliga och falska då de omöjligt kan utformas som sina förlagor pga. nya 
krav, tekniker och kostnader och då faller det eventuella värdet av att låna en tidigare epoks språk. 
Jag var med kompromisslös förr. Det skulle alltid se nytt ut även om beställaren inte ville det. Något 
som inte alltid gav så bra resultat och ibland har jag också funnit att man är något begränsad i sitt 
förhållningssätt om man utgår från ett svar från början.  I varje fall om man inte är beredd att kritiskt 
granska detta ”svar” längs vägen.   

Våga göra fel attityden är viktig att inte tappa.  Att snabbt formulera skisser och visa andra och kunna 
ta kritik då det bara är en av alla tankar man prövar höjer både nivån på arbetet och arbetsklimatet. 
Landskapsarkitekter och folk som arbetar med trädgårdsutformning verkar ha en betydligt större 
frihet i sitt formspråk än husarkitekter och förefaller få in mer glädje i sina resultat. Men kanske inte 
alltid kvalité. Oavsett kan jag avundas dem då jag är intresserad av trädgårdsarkitektur och att arbeta 
med mjuk levande materia. Material och miljöer som doftar, blöt, torr, mörk, ljus, löv- eller snötäckt.  

Skålen 26 var ett parallellt uppdrag jag ritade med Jens Larsson åt SEB. En smal infilltomt på 
Norrbackgatan med garagenedfart och krav på lastbilsaccess till den gamla industribyggnaden intill. 
Här fann jag de svepande röda valven som grepp för att skapa de överbyggande sprången kring 
funktionerna ovan. Valven blev också ett slags lån av grepp från det klassicerande 
Rödabergsområdet. Likaså lät jag den inre fasaden svepa i en båge från den slutna fasaden mot gatan 
till den tvärställda lamellen inåt kvarterets mitt.   
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I Sollentuna har jag varit två exploatörers arkitekt i planskedet för nya detaljplaner i Väsjöområdet.  
Det började som ett litet uppdrag men har nu växt till 8 hus om ca 25000 kvm ljus bta. Där har jag 
förhållit mig mer pragmatisk med fokus på grundläggande gestaltning och lösningar med arbetsinsats 
i paritet med vetskapen om att fastigheterna ska säljas vidare till andra exploatörer varför långt 
gången projektering inte är efterfrågad.   
 

Reflektion 
Det har varit givande att gå tillbaka och se över alla projekt jag gjort eller deltagit i. Det är första 
gången jag skapat mig en samlad bild av detta stora antal projekt. Det är först nu, med stöd av denna 
scanning av materialet, som jag kan, och kanske varit mogen för, att formulera en egen syn och 
ståndpunkt kring arbetet. De viktiga frågorna och ställningstagandena träder fram när man ser en 
samlad volym. Skalan på uppgifterna och förståelsen för de olika förutsättningarna har vuxit med 
tiden. Misstag blir tydliga liksom förändrade förhållningssätt.  Det är lätt att inte förmå att lyfta från 
respektive projekts frågor och detaljvärld när man är i det.  
Idag kan jag se resultat av skeden jag varit delaktig i samtidigt som jag är delaktig nu i stora 
förändringar framåt. Vi är mitt i en process av förändring mot det bättre.  

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 

 


