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BAKGRUND

Bakgrunden till projektet är att jag ville jobba med bostadsfrågan i Stockholm och frågor kring förtätning. Jag tycker det är intressant 
med relationen mellan nya tillägg och befintlig miljö. Den stora kontexten är Stockholm, där bostadsbristen är påtaglig och stadens 
mark analyseras för möjlig bebyggelse och förtätning. Stockholms översiktsplan Promenadstaden beskriver på vilket sätt Stockholm 
ska växa för att nå målen med att bygga 140 000 bostäder fram till 2030. Det innebär utveckling av närförort samt satsningar på 
strategiska områden i centrala Stockholm. 

Mitt fokus har varit närförort och den specifika platsen har varit Nytorps Gärde, en parkmiljö som ligger mellan de södra förorter-
na Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp. Platsen är del av ett program för hela Hammarbyhöjden och Björkhagen och här 
planeras det idag ca 800-900 bostäder.  

En stor del av Stockholm består av dessa miljöer från 30-50 talen. De skiljer sig från stenstadens kvartersstrukturer och har en an-
nan relation mellan bostaden och det offentliga rummet. Jag tycker det är intressant när Stockholm ska växa hur man relaterar till 
dessa miljöer för att det är invanda boendemiljöer som präglar en stor del av Stockholm. 

På senaste tiden har många industriområden och hamnar planlagts och bebyggts. Dessa har legat i närmare anslutning till kvarter-
staden och en utbyggnad med kvartersstruktur har varit ganska naturlig. Stockholms biträdande stadsbyggnadsdirektör Niklas 
Svensson beskrev på föreläsningen Den planerade ytterstaden 11 april 2015 utmaningen när dessa områden är färdigbyggda. I dessa 
områden tycker folk såklart till om hur det görs rent estetiskt, men det är inte invanda boendemiljöer.  Att i nästa steg förtäta i när-
förorter där folk har levt i generationer är en väldig utmaning. Dessa förortsmiljöer är ofta väldigt välplanerade och mellanrummen 
väldigt väl uttänkta. Planerandet hamnar då ofta på populära grönområden, vilket är en känslig fråga. 

Jag valde Nytorps Gärde för att jag tyckte att det var intressanta diskussioner som pågår om platsen. Det handlade inte bara om 
att förtäta eller inte. Utan om hur man värnar om kvaliteter och om hur den planerade bebyggelsen relaterar till befintlig karaktär. 
I programmet för stadens förslag står det att utgångspunkten har varit tydliga gränser och att skapa en stadsfront mot parken. De 
tydliga gränserna förstärks genom att lägga en bilväg mot parken som separerar bostäderna från det offentliga rummet. Bland annat 
Dan Hallemar har skrivit om hur dessa stadsmiljöer bygger på andra principer och ifrågasatt varför man inte utgår från de kvaliteter 
som finns i området. idag. Även barnperspektivet är diskuterat, pågrund av att det idag är en bilfri säker parkmiljö och att den mark 
som tas i anspråk är de intimare parkmiljöerna med buskage och natur som är viktiga lekmiljöer. 

PROJEKT

 Jag har sett mitt projekt som en undersökning för att sätta mig in i den här frågeställningen. Jag har även velat undersöka rum och 
konsekvenser i olika skalor. Intentionen med mitt förslag har varit att förhålla mig till kvaliteter i bostadsområdet, parkmiljön, stråk 
och närliggande områden. Jag ville undersöka hur nya strukturer står i relation till befintlig miljö, rörelser och offentligt rum. Tanken 
har varit att fortsätta på Hammarbyhöjdens, Björkhagens och Kärrtorps öppna förhållningssätt till det offentliga rummet. Stråk går 
genom gårdsmiljöer och flyter ut i parkrum. Områden förbinds genom parkmiljöer.

I greppet för hela gärdet har jag förhållit mig till fyra punkter där jag föreslår ny bebyggelse. De utgår från en analys av hur parken 
fungerar idag och dess rumsligheter. Jag har sen zoomat in i den punkt där jag föreslår ett större område. Min utgångspunkt har 
varit att röra mig från stadsskalan och in i bostaden, att undersöka gesten i landskapet och att arbeta med vad som händer mellan 
husen.  Att genom byggnadernas placering också tänka på parkrummen. Den mark som tas i anspråk för ny bebyggelse kan också 
ge tillbaka intressanta rum till platsen. Jag tycker att det finns väldigt mycket kvaliteter i dessa områden och har med projektet velat 
undersöka hur man kan relatera till dessa miljöer med nya tillägg. Jag har velat undersöka hur man kan förtäta samtidigt som man 
värnar om existerande miljöer. 
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Programområde 1:10000

OMRÅDE

Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp gränsar till Nytorps 
gärde. De är planerade tillsammans med parken och efter samma 
idéer om offentligt rum, bostadsmiljöer och landsskap. Stadsdelarna 
från 1930-, 40- och 50-talet planerades som motsatsen till 1800-ta-
lets täta stenstad. Istället för slutna kvarter och hårdgjord mark 
byggdes en öppen kvartersstruktur med sparad naturmark. Det var 
viktigt att ersätta en differentierad boendestandard med likvärdig 
standard och ljusföring. Parkerna skulle inte vara rum för välbeställda 
på promenad utan platser för alla med möjlighet till lek, sport och 
kultur. Bostadsbyggande hade en hög status och stadsplaner, be-
byggelse, gårdar och parker utformades av tidens främsta arkitekter 
och landskapsarkitekter t.ex. Sven Markelius, Holger Blom och Eric 
Glemme. Enligt Stockholmsstilen följer husen terrängen och naturen 
har en stark närvaro i områdena. 

Då de planerades på 30-talet var det stadsbyggnadsmässig kris och 
lågkonjunktur. Hög arbetslöshet i landet och många sökte sig till 
huvudstaden. Det var stor bostadsbrist och situationen krävde en 
öppenhet för radikala lösningar. Svenska modellen utformades och 
började genomföras. Ledande samhällsideologer som Alva och Gun-
nar Myrdal formulerade tillsammans med politiker och tjänstemän 
visionen om ett nytt samhälle. Stockholm blev i form av huvudstad 
det största experimentfältet för detta nya samhälle. 1904 hade 
staden köpt in stora lantegendomar vilka nu nyttjades för bostadsex-
ploatering. 

Thorbjörn Andersson skriver också att: Parkerna och landskapets 
betydelse för att åstadkomma dessa även internationellt sett uppmärk-
sammade miljöer var många gånger avgörande. Den stockholmska vari-
anten av förortsliv erbjöd boende i flerfamiljshus arrangerade i terrängen 
på ett sätt så att hela landskapet blev en park. 

NYTORPS GÄRDE

Parkens storlek och karaktär gör att den används till många olika 
aktiviteter och det är en viktig plats för boende i närområdet. Platsen 
planerades under slutet av 1940-talet i Stockholmsstilens anda, en 
stil som blev känd världen över för att ta tillvara och utveckla den 
naturliga topografin och floran. 

När stadsdelarna i området uppfördes utformades Nytorps Gärde 
för rekreation, aktiviteter, sport och som förbindelsestråk. Gener-
alplanen Det framtida Stockholm, framtagen under Sven Markelius, 
och Holger Bloms parkprogram formade parken. I stadsplanen från 
1947 planerades gärdet som Kärrtorps och Hammarbyhöjdens stora, 
sammanhängande park med ”rymliga lekfält” och plats för friluftsbad. 
Smalare parker runt och i stadsdelarna formades för att leda till 
Nytorps Gärde men också till den tänkta idrottsplatsen och fri-
luftsreservatet i Nacka. Utmed den norra delen av gärdet planerades 
också en trafikled, tänkt att förbinda Nynäsvägen med Kärrtorp och 
Stockholms sydostligaste trakter. Inga delar av denna vägsträckning 
kom att genomföras. Nytorps Gärde bevarades som det stora öppna 
fält med långa siktlinjer som kännetecknar platsen idag. Parken slutar 
där bebyggelsen börjar. I norr separerar buskar och träd parken och 
husen. Och i söder avgränsar trädridåer och höjder. Vegetationen är 
som en övergång mellan det privata och offentliga livet. 
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Plan 1:2000

PLAN NYTORPS GÄRDE

I planen för hela Nytorps Gärde har jag arbetat med fyra punkter. 
Punkterna utgår från landskapsrummen och att försöka bevara 
kvaliteter i det, hur man idag rör sig mellan omkringliggande bostad-
sområden och park, öppna fält, tysthet, långa siktlinjer och lummiga 
intimare parkrum. 

Det större området som jag har arbetat med är på västra Nytorps 
Gärde mot Åstorpsringen och Dalens sjukhus. När jag påbörjade 
projektet var det ett förslag i den delen som var diskuterat för att 
utgå från andra principer än de bostadsområden som anluter till 
parken idag. I programmet står det att planen utgår från idéer om en 
stadsfront mot park och tydliga gränser mellan privat och offentligt, 
vilket förstärks genom att anlägga en bilväg mellan park och bostad-
shus. Det diskuterades varför man inte utgick från hur det fungerar 
idag, hur det offentliga rummet används av boende och andra. Vissa 
menade på att planen utgick från stadsbyggnadsgrepp som inte var 
förankrade i platsen. 

Idag är det en lummig zoon mellan hus och park, där vegetationen 
bildar intima parkrum som står i relation till det öppna fältet. Det är 
fint hur man vandrar mellan husen ut i de lummiga parkrummen och 
vidare ut på fältet. Den relationen är intressant och skapar en rörelse 
mellan bostadshus och olika gröna rum. 

Med mitt förslag är tanken att främst bygga närmare Åstorpsringen 
och Dalens sjukhus. Att behålla kanten i norr och söder. Jag drar om 
vägen närmare Dalens sjukhus för att få ett större område att bygga 
på mot gärdet.

Planen var att det nybyggda området har en öppen relation till park-
miljön. Byggnadernas placering utgår från befintliga träd och parkens 
användning och rum. Intentionen har varit att med de nya bostad-
shusen skapa nya parkrum som står i relation till de nuvarande. Att 
försöka ge igen den mark som tas i anspråk med intressanta mel-
lanrum och parkmiljöer. Utgångspunkten har varit att göra ett förslag 
som inte främst handlar om vart man drar gränser. utan vilka rum 
som skapas mellan husen.

PROCESS

Processen har varit att växla mellan olika verktyg och skalor. Att vara 
mycket på platsen, läsa på om området, parkmiljön samt vad boende 
och andra anser är viktigt. På många sätt är projektet ett skissarbete.  
Jag har testat volymer i modell för att se hur de relaterar till omgivn-
ing och jag har ritat lägenhetsplaner för att också titta på generella 
yteffektiva bostäder med kvaliteter. Det har handlat om att testa, göra 
avvägningar, gå vidare och sen backa för att gå vidare igen.
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Sektion A-A 1:1000

Sektion B-B 1:1000



Exempel lägenhetsplaner 1:400



Illustration gårdsrum





Slut och arbetsmodell



Slut och arbetsmodell


