Fasad mot gata

UTVÄNDIGT

INVÄNDIGT

Gårdsfasad

Övervåning

Bottenvåning

Gatufasad
• Panel, knutar och takfot målas med Kulturhantverkarnas slamfärg
kulör pärlgrå. Provyta om 1 m2 utförs för kontroll av beställare och
arkitekt. Slutstrykning på plats - OBS! får ej utföras då solen ligger på
• Fönsterfoder och smygbrädor i hyvlat trä målas med äkta linoljefärg på grundning av träolja, kulör NCS S 2005-Y20R, slutstr. på plats
• Fönster i träfasad - kulör invändigt NCS S 2005-Y20R, glansvärde 35
- kulör utvändigt NCS S 3020-R90B, slutstr. på pl.
Kitt och gångjärn inmålas i bågens färg.
• Fönster i putsfasad - kulör invändigt NCS S 2005-Y20R, glansvärde 35
- kulör utvändigt NCS S 0502-Y, slutstr. på plats
Kitt och gångjärn inmålas i bågens färg.
• Ytterdörrar
- kulör invändigt NCS S 2005-Y20R, glansvärde 35
- kulör utvändigt NCS S 2005-Y20R
• Gatufasad i slätputs avfärgad med dolomitförstärkt kalkfärg
Blågrå kulör i tre toner. Provyta om 1 m2 för varje ton utförs på
plats för kontroll av beställare och arkitekt
• Plåtbeslagning + räcke vid fransk dörr utförs i zink
• Tvåkupigt rött lertegeltak resp. gråsvart papptak
• Armatur i skärmtak ovan entré vit glasglob typ badrum

GOLV
UTVÄNDIGT
• Trägolv av gran alt furu, bredd 5 tum, omges av
fris med gerade hörn. Oljas (OBS! ej med vitpigment)
• Klinkergolv grå, typ Partek Höganäs Keradur
146 x 146 x 8,5, nr 10 Grey
• Innanför ytterdörr mönsterlagd klinker, typ Partek
Höganäs Grynna, 96 x 96, nr 107/16P och 822/14P
alt. lös sisalmatta
• Vid möte trägolv/klinker utförs mjukfog
Metallist får ej förekomma
• Linoleummatta i förråd och klädkammare
Forbo Forshaga Marmoleum Real nr 3124
• Trappa av furu behandlad likt trägolv,
målade sättsteg och vangstycken kulör NCS S 2005-Y20R
glansvärde 35
• Rund handledare av oljad furu, diameter 40

INNERDÖRRAR
• Typ Kungsäterdörren Addera målad, kulör NCS
S 2005-Y20R glansvärde 35
• Trycken nickelfria - ASSA696-01 Mirraloy
• Trösklar av ek eller likvärdigt, överluftsurtag
vid bad och WC

IN

UTRUSTNING
• Basnivå: vita, släta luckor i kök
• Bänk vid vedspis grå slipad kalksten, ej polerad

VÄGGAR
• Finsågad stående slätspont 4”, målas med tunn, matt
färg med lyster lik äggtempera Gårdsfasad
• Gipsvägg tapetseras eller målas (ej väv)
• Kaklade väggar 147 x 147 vitt, slätt kakel utan bård
Ovan diskbänkar 2 skift + kroklist målad likt luckor, därovan
målat i samma kulör som övriga väggytor i kök, dock blankt
• Murytor vid vedspis i matt färg. Enbart slipgrund för
matthetens skull
• Socklar, foder, skurklotsar, fönsterbänkar och -smygar
slutstrykes på plats med matt snickerifärg, kulör NCS
S 2005-Y20R glansvärde 35
TAK
• Släta tak utan skarvar, brutet vitt kulör NCS S 0500

Materialval och ytbehandling
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112 48 Stockholm
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• Panel, knutar och takfot målas med Kulturhantverkarnas slamfärg
kulör pärlgrå. Provyta om 1 m2 utförs för kontroll av beställare och
arkitekt. Slutstrykning på plats - OBS! får ej utföras då solen ligger på
• Fönsterfoder och smygbrädor i hyvlat trä målas med äkta linoljefärg på grundning av träolja, kulör NCS S 2005-Y20R, slutstr. på plats
• Fönster i träfasad - kulör invändigt NCS S 2005-Y20R, glansvärde 35
- kulör utvändigt NCS S 3020-R90B, slutstr. på pl.
Kitt och gångjärn inmålas i bågens färg.
• Fönster i putsfasad - kulör invändigt NCS S 2005-Y20R, glansvärde 35
- kulör utvändigt NCS S 0502-Y, slutstr. på plats
Kitt och gångjärn inmålas i bågens färg.
• Ytterdörrar
- kulör invändigt NCS S 2005-Y20R, glansvärde 35
- kulör utvändigt NCS S 2005-Y20R
• Gatufasad i slätputs avfärgad med dolomitförstärkt kalkfärg
Blågrå kulör i tre toner. Provyta om 1 m2 för varje ton utförs på
plats för kontroll av beställare och arkitekt
• Plåtbeslagning + räcke vid fransk dörr utförs i zink
• Tvåkupigt rött lertegeltak resp. gråsvart papptak
• Armatur i skärmtak ovan entré vit glasglob typ badrum
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Ett finskaligt nät av små gator kompletterar befintliga gång- och cykelvägar. Ödsliga och läskiga
gångtunnlar tas bort. En småskalig fastighetsbildning införs. Illustration: Kjell Forshed

Mälarvägen

Ett nytt spårsystem i en nygestaltad allégata sammanbinder bebyggelseöarna och bildar ryggrad i
det nya Upplands Väsby. Illustration: Arken arkitekter

Upplands Väsby blir Urban Väsby – ett idéförslag. Upplands Väsby 30 km norr om Stockholm är ett
samhälle präglat av 1960-talets planeringsfilosofi. Boende på ett ställe, verksamheter på ett annat
ställe och så vidare. Kommuncentrumet med affärer och service är utformat som en inomhusgata
och omgivet av stora parkeringsytor.

KONTINUITET
– kan man laga den trasiga förorten?

1960- och 70-talens förortsområden är byggda som isolerade öar utanför
stadskärnan. Det är grunden för segregation. Att bygga samman och skapa
kontinuerliga stadsrum är en viktig del av lösningen av segregationen.
Med ny bebyggelse på strategiskt valda platser, framförallt i de breda
vägområdena kan dessa bebyggelseöar bindas ihop till en sammanhållen
stad. Barriärer som trafikleder byggs om till riktiga stadsgator som förenar
stadsdelarna med varandra.

Bilden visar hur centrumet byggs om till en stadsbildning där gator och parker utformas som
mötesplatser. Parkeringsplatserna som idag fungerar som barriärer omvandlas till torgytor eller
plats för nya hus. Kommuncentrumet byggs om så att baksidor blir framsidor som möter staden.
Ett finskaligt nät av små gator kompletterar befintliga gång- och cykelvägar. Ödsliga och läskiga
gångtunnlar tas bort. En småskalig fastighetsbildning införs. Illustration: Kjell Forshed

Tuttifruttiplanering. Med andra ord införs en finskalig fastighetsindelning, så att en naturlig variation
i innehåll och form kan erhållas. Illustration: Kjell Forshed

Mälarvägen

Mälarvägen som idag är en landsväg byggs om till en stadsgata. Hastighetens sänks, bullret minskar
och bebyggelsen kan ske nära gatan.

Sanda
vägen

I väster möter den nya staden Mälarens vatten. Ett mål att färdas till, ett mål att samlas vid.
Illustration: Arken Arkitekter

Mälarvägen som idag är en landsväg byggs om till en stadsgata. Hastighetens sänks, bullret minskar
och bebyggelsen kan ske nära gatan.

Sanda
vägen

I öster bildar en ny trädgårdsstad en ny bebyggelse vid Norrviken, Upplands-Väsbys port mot landet.
Sandavägen omformas från landsväg till allégata. Illustrationer: Kjell Forshed

Bilar tar plats, både när de rör sig och när de står stilla, men de blir mindre dominanta i stadsmiljön
och de kan ofta rymmas på gatorna i stället för på stora p-platser. Gestalta därför de täta gaturummen
på ett sådant sätt att bilen kan parkeras vid kanten och därmed också dämpa hastigheten!

Kvaliteterna i den låga och täta staden skapar mervärden såväl som kundvärden för exploatören. I
vår tid med stressad, informationstät, bullrig och stökig vardag ska vi lyfta fram just sådana värden
som skapar en ökad livskvalité, inte bara i den egna bostaden utan också utanför denna i form av en
vacker, omsorgsfullt gestaltad närmiljö rik på platser för mänskliga möten.

Arkitekt: Fojab

EXPLOATERING
– är lågt och tätt lika effektivt som högt och glest?

All parkering i den nya stadsdelen i Lomma sker delvis inne på gårdarna men också längs gator och
på torg och platser. Man parkerar i stadsrummen, ej på speciella parkeringsområden. Kostsamma
parkeringslösningar kan undvikas.

Den låga och täta kvartersstaden får hög exploatering då mellanrummen
effektivt kan utnyttjas. Det är ett alternativ till högt och glest och väl så
genomförbart ekonomiskt, även på ett före detta förorenat industriområde
med marksanering och andra låsningar.

Mänsklig skala, intimitet och attraktiva stadsrum, grönska och möjlighet att t ex skapa en halvprivat
”trappezon” framför den egna gatuentrén är viktiga kundvärden. Livskvalitet i form av skönhet,
trygghet och trivsamhet.

Såväl den traditionella småstaden, framvuxen ur historien, som den gestaltade trädgårdsstaden har
varit utgångspunkt och förebild för gestaltningen av Lomma Hamn.

Det är inte alltid vackert väder. Man får söka skydd för vinden och vända havet ryggen. Den låga,
täta staden ger ett bra lokalklimat. Illustration: Brunnberg & Forshed

Det gamla tullhuset blev en glasskiosk.

Tätt och lågt i Lomma
• Måttlig höjdskala, nära människans mått och lättolkad för betraktaren
• Måttlig längdskala där varje hus utgör en individ med max ca 25 meters längd
• Ingen upprepning av husutformning utan varierad form inom ramen
för tydliga gemensamma teman
• Enkla, huvudsakligen släta fasader, utan markanta
utspringande partier, med entréer mot gata
• Distinkta gaturum, där husens fasad står i kvartersgränsen
och all mark utanför tillhör det offentliga gaturummet
• Tydligt, öppet och förgrenat gatunät med framkomlighet för alla
• Nät av offentliga platser
• Ofta verksamheter i bostadshusens bottenvåningar
• Ett nytt bibliotek i ett läge och med en utformning
som knyter ihop det gamla med det nya.
Illustration: Brunnberg & Forshed

Såväl den traditionella småstaden, framvuxen ur historien, som den gestaltade trädgårdsstaden har
varit utgångspunkt och förebild för gestaltningen av Lomma Hamn.

Räkna igenom projektets kostnadssida och basera beräkningarna på ett tydligt kvalitetsprogram för
såväl den byggda strukturen som för mellanrummen. Ta också fram kommunens egen kostnadsanalys
med alla de kringkostnader för bl a offentlig service, som projektet för med sig.

I Tübingen, en stad i södra Tyskland, ställer kommunen ett krav på byggherrarna att bygga lokaler för
verksamheter, butiker och restauranger i bottenvåningarna. I husens övre våningar finns bostäder.
Det ger en blandning av verksamheterna i staden. De byggherrar som inte gillar konceptet erbjuds
andra platser i kommunen att bygga på.

I Tübingen har man inte rivit de äldre husen. Ny bebyggelse kompletterar gammal bebyggelse. Äldre
hus med billiga lokaler är en viktig förutsättning för etablering av nya företag.

BLANDNING

– varför är det så svårt att blanda verksamheter och bostäder?

Blandningen av verksamheter både på stadsdels- och husnivå är något som
saknas i stadsbyggandet. Blandstad är något som alla talar om men när det
kommer till genomförandet blir det ofta bara en sort. Ofta byggs det enbart
bostäder.

I Tübingen finns trafik på alla gator. Strukturen i gatunätet ger ett flöde av människor och trafik
genom hela stadsdelen. Det är en förutsättning för att etablera och driva butiker och verksamheter.

I Tübingen, en stad i södra Tyskland, ställer kommunen ett krav på byggherrarna att bygga lokaler för
verksamheter, butiker och restauranger i bottenvåningarna. I husens övre våningar finns bostäder.
Det ger en blandning av verksamheterna i staden. De byggherrar som inte gillar konceptet erbjuds
andra platser i kommunen att bygga på.

I Tübingen finns hus i 3–5 våningar. Det är en skala på bebyggelsen där stort kan blandas med smått,
elegant med bohemiskt. En mix av material, upplåtelseformer och arkitekturer berikar. I en stad
kan man inte gilla allt, men man kan förstå att det är kontrasterna som ger den urbana dynamiken.

Tübingen är en integrerad del av vägnät och andra städer. Folk på väg till jobbet eller på väg hem
passerar, men även folk som inte bor i Tübingen rör sig genom staden. Man stannar till och handlar
någonstans mellan arbetets bubbla och boendets bubbla.

Alla bilder: Torbjörn Einarsson

A N PA S S N I N G
– är det fult att anpassa till något fint?

En central del i 1960-talets stadsutbyggnad var det medvetna brottet och
kontrasten mot den äldre stadsbebyggelsen. Det är tyvärr ett förhållningssätt
som fortfarande praktiseras i stadsbyggandet. Det attraktiva rummet
bygger vidare på befintliga kvaliteter i form av mötesplatser, väl avvägd
exploatering och en blandning av verksamheter med mera.

Vid Stora Torget i Karlstad har det byggts ett nytt köpcentrum. En stormarknad i staden. En enorm
volym som istället för att kontrastera har anpassats till befintlig kvartersstruktur med en väl avvägd
skala avseende höjder och fasadindelningar. Men även anpassning i detaljer och materialitet. Hörnet
markeras av en kupol. Förr ett vanligt inslag i stadsbilden som förskönade huset och också gav något
till staden. Arkitekt: Brunnberg & Forshed

butiker
butiker
parkering
parkering

A N PA S S N I N G
– är det fult att anpassa till något fint?

En central del i 1960-talets stadsutbyggnad var det medvetna brottet och
kontrasten mot den äldre stadsbebyggelsen. Det är tyvärr ett förhållningssätt
som fortfarande praktiseras i stadsbyggandet. Det attraktiva rummet
bygger vidare på befintliga kvaliteter i form av mötesplatser, väl avvägd
exploatering och en blandning av verksamheter med mera.

I Marstrand byggs nya hus på den gamla varvstomten inordnade i den gamla stadens kvartersstruktur.
En modern småstad med individuellt utformade hus. Anpassade till stadens karaktär för att bilda en
vacker helhet. Arkitekt: Brunnberg & Forshed

nya hus. De nya husen är inga objekt som utmärker sig eller viker av i stadsbilden. Nya hus skapar
1
tillsammans
med befintliga hus en helhet. Det gör att värden i de befintliga miljöerna kan tas tillvara
K VAR TE R , H U S OCH
och föras över till det nya.
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- Kvarterslinjen
För att uppnå en tydlig Mariefredskänsla och småstadsmässighet
måste gränsen mellan de offentliga rummen och de privata ytorna
markeras fysiskt och mycket distinkt. Gatuhusen förläggs konsekvent i kvarterslinjen. Mellan husen uppförs plank med stadsmässiga portar eller spjälstaket med grindar och med plantering
innanför. Innanför planken bör träd planteras där det går, så att
trädkronorna syns i gatuperspektivet.
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MUNKHAGSGÄRDET

KUNGSLADUGÅRDEN

ÖV
SOM PARHUS

BV
ÖV
SOM 4-FAMILJSHUS MED
INTEDD VIND.....

...... ANTINGEN MED
FÖRHÖJT VÄGGLIV
ELLER UTAN

GRUNDMODULEN KAN BYGGAS UPP TILL LÄNGOR MED INVÄNDIGA
TRAPPHUS OCH MED OLIKA LÄGENHETSSTORLEKAR
INREDDA VINDAR UTAN FÖRHÖJT VÄGGLIV. lOKALER I
BOTTENVÅNINGARNA I VISSA LÄGEN

- Hustypologi och husvolymer
Bebyggelsen består av ett hussystem som förenar variation med
rationalitet. Det byggs upp av en basenhet med den vackra, ranka
gaveln som förebild och kan byggas i ett eller två plan. Den kan
läggas med gaveln eller långsidan mot gatan. Inåt gården kan utbyggnader göras. Den utförs som friliggande hus eller som parhus,
ibland med portik. Som erfamiljshus inreds vinden. På detta sätt
kan ett stort utbud av lägenhetsstorlekar och boendeformer skapas inom ett och samma produktionssystem. Till detta sortiment
föreslås några solitära hus, vars mening är att stå fram och bilda
referenspunkter såsom kontorshotellet, allaktivitetshuset, trekantshuset och seniorgården.

STAKET MED GRIND
KYRKAN

MÄLAREN

GRIPSHOLMS SLOTT

grindar, staket, plank med portar från stadskärnan
PLANK MED PORT

Den nya stadsdelen
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gator och kvarter likt stadskärnan. Den nya bebyggelsen skall kännas som en del av en större helhet.
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Arkitekt: Brunnberg & Forshed. Foto: Sture Koinberg

- Kärnbogatan
Kärnbogatan bildar gränsgata mellan
den nya bebyggelsen och Munkhagsgärdet. Den får gång och cykelväg
Typiskt smal
Mariefredsgata,
7 m bred.med
längs
husen och trädplanteras
lind, som är ett karaktärsträd för Mariefreds stadskärna. Träden placeras
med c:a 10 meters lucka, så det ej blir
en tät vägg.
Den passerar två torgbildningar, får
busshållplats samt bildar en södervänd stadsfront mot Munkhagsgärdet.
Mao den nya stadsdelens viktigaste
gata.

Nygatans fond på Kärnbogatan.

Nygatans fond på Kärnbogatan.

Kärnbogatan västerut,
bion till vänster, nya staden till höger.

Kärnbogatan

Hammarvägen

- Hammarvägen
Den trädplanteras med lind på västra sidan och får på samma sätt som
Kärnbogatan en gång- och cykelväg
längs husen.

I Mariefred har helheten varit viktig för att få kontinuiet i stadsrummen liksom för gestaltningen av
nya hus. De nya husen är inga objekt som utmärker sig eller viker av i stadsbilden. Nya hus skapar
tillsammans med befintliga hus en helhet. Det gör att värden i de befintliga miljöerna kan tas tillvara
K VARTER, HU S OCH
och föras över till det nya.

TO MTE R 15
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Istället för att krossa den ursprungliga miljön i Skanör med modern villabebyggelse finns i det nya
stadsplaneförslaget för Skanörs Vångar en stadsmiljö med samma skala och samma miljöregler
som den gamla staden. Den tidigare relativt isolerade randbebyggelsen öster om stadskärnan knyts
naturligt till den nya stadsdelen. Arkitekter: Brunnberg & Forshed och White.

13M

10M
UTB.

F

F

F

F

F
F

F

PORTIK
I BV.

6M

F

8M

20M

UTB.

PLANER 1:800
GRUNDMODUL BV
GAVEL MOT GATA

ÖV
SOM PARHUS

ÖV
BV
MED LÅNGSIDA MOT GATA

ÖV
MED PORTIK

SOM ENPLANSHUS
MED GAVEL MOT
GATA....

.......ELLER LÅNGSIDA MOT GATA

- Kvarterslinjen
För att uppnå en tydlig Mariefredskänsla och småstadsmässighet
måste gränsen mellan de offentliga rummen och de privata ytorna
markeras fysiskt och mycket distinkt. Gatuhusen förläggs konsekvent i kvarterslinjen. Mellan husen uppförs plank med stadsmässiga portar eller spjälstaket med grindar och med plantering
innanför. Innanför planken bör träd planteras där det går, så att
trädkronorna syns i gatuperspektivet.
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- Hustypologi och husvolymer
Bebyggelsen består av ett hussystem som förenar variation med
rationalitet. Det byggs upp av en basenhet med den vackra, ranka
gaveln som förebild och kan byggas i ett eller två plan. Den kan
läggas med gaveln eller långsidan mot gatan. Inåt gården kan utbyggnader göras. Den utförs som friliggande hus eller som parhus,
ibland med portik. Som erfamiljshus inreds vinden. På detta sätt
kan ett stort utbud av lägenhetsstorlekar och boendeformer skapas inom ett och samma produktionssystem. Till detta sortiment
föreslås några solitära hus, vars mening är att stå fram och bilda

tillsammans bildar en by, och som ligger vid en pendeltågstation. Gatorna
kantas av häckar och bildar en vacker helhet.

Akvarell: Åke von Matern

HÅLLBARHET

Det som skiljer Segersäng från den segregerade förorten är det rumsliga gestaltade gaturummet som
binder samman husen. Precis som tunet i den gamla bondbyn finns i Segersäng platser för möten.

– kan man bygga hållbart utanför städerna?

Sprawl är ett problem. I de villamattor som idag byggs saknas ofta rum för
möten. Attraktiva rum är lika viktigt. Trist villabebyggelse växer vanligtvis
upp i städernas utkanter eller på landsbygden. Hur gör vi något bra av
denna folkliga dröm om det egna huset? I Segersäng bygger man gårdar som
tillsammans bildar en by, och som ligger vid en pendeltågstation. Gatorna
kantas av häckar och bildar en vacker helhet.

Varje bostadshus är en gård. Tillsammans skapar gårdarna en by. Gårdarna ligger vid en landsväg
och bygger på samma struktur och rumslighet som karakteriserar byn.

i Segersäng får tillgång till de kvaliteter som livet på landet innehåller, samtidigt som de kan välja
bort bilresandet.

Andelen som bor i småhus i Sverige är 60 procent. För många barnfamiljer är det egna huset den
optimala boendeformen. Av barn 0–19 år är det 70 procent som bor i småhus. I åldern 20–30 år bor 60
procent i lägenhet. När de bildar familj flyttar 60 procent till småhus. Småhusboendet ökar sedan fram
till pensionsåldern, då det minskar, men 40 procent bor kvar i sitt hus då de är 75 år.

Vägarna leder inte fram till Segersäng som återvändsgator. Den nya byn ligger längs med den gamla
landsvägen som förbinder Segersäng med andra samhällen. Samtliga illustrationer och foton:
Södergruppen

Segersäng en by på landet som ligger intill en pendeltågstation. Bra kollektivtrafik gör att de boende
i Segersäng får tillgång till de kvaliteter som livet på landet innehåller, samtidigt som de kan välja
bort bilresandet.

Segersäng ligger 45 km från Stockholms centrum, en resa på 50 minuter med pendeltåget, snabbare
i morgon med dubbelspår och utan byte.

Storskalighet och småskalighet. Radhusen i Järinge i Tensta är i två plan, vilket utgör ett komplement
till Tenstas stora skala med höga lamellhus.

INTEGRATION

– kan bebyggelsens utformning motverka segregationen?

Segregationen är ett av vår tids allvarligaste samhällsproblem. Den
funktionalistiska stadsplaneringsideologi som styrde samhällsbyggandet
under efterkrigstiden har lämnat efter sig en struktur med både
klassmässiga och etniska boendemönster. Trafiksystemet fungerar som
barriärer i staden. För att skapa attraktiva rum måste trafiken anpassas till
staden och inte som idag – tvärtom. Gatans uppgift är att förena olika rum i
staden med varandra.

Tensta är planerat efter SCAFT reglerna. Från matarlederna som omger stadsdelen leder angöringsgator
fram till de parkeringsplatser som omger de olika kvarteren. Från parkeringsplatserna når man
bilfritt de olika bostadshusen via gång- och cykelvägar.

I Tensta byggdes inför bostadsmässan 2006 radhus. Det är en ny hustyp i stadsdelen. Radhusen
erbjuder ett boendealternativ som är viktigt dels för en boendekarriär inom stadsdelen, men också
för att få nya hushåll att välja att flytta till Tensta. Radhusen ägs av de boende, vilket också utgör ett
alternativ till den dominerande upplåtelseformen – hyresrätt.

Det handlar om att bygga blandat och trivsamt så att vissa områden inte blir över till de som inte
kan eller har möjlighet att välja. Arkitekt: Brunnberg & Forshed

Storskalighet och småskalighet. Radhusen i Järinge i Tensta är i två plan, vilket utgör ett komplement
till Tenstas stora skala med höga lamellhus.

Ur idéprojektet Upplands Väsby blir Urban Väsby. De «Blå hyreshusen» i centrum är ett kännemärke för
Upplands Väsby. Men det är egendomligt dött och livlöst där. Vi föreslår att de trista bottenvåningarna
omvandlas helt eller delvis till billiga lokaler, där folk med entreprenörsanda kan öppna en liten
verksamhet. Ett fint nät av smågator införs, så att dessa lokaler ligger vid en genomgående gata med
parkering. Illustrationer: Kjell Forshed

1960- och 70-talens planeringsfilosofi skapades under 1920-talet, när arkitekter influerades av
industrins arbetsorganisation och Taylorismens arbetsuppdelning då den ”moderna staden” skulle
planeras. 1968 började de nya trafikreglerna i SCAFT att gälla. Bilens framkomlighet prioriterades.
Men SCAFT byggde också på separering av olika trafiktyper såsom bilar, gående och cyklar. Det vill
säga motverkande av möten, tvärtemot stadens ursprungliga idé som mötesplats. Illustration: ur
SCAFTs regelsamling
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Bostad och gård i Birgittas trädgårdar. Kök och vardagsrum vetter ut mot den egna insynsskyddade
trädgården. I radhuset eller flerfamiljshuset finns grannen på andra sidan väggen och ofta är
uteplatserna skilda åt enbart med en tunn brädvägg. Återigen finns det en koppling till kompetensen
i arkitektarbetet. Det finns ingen motsättning mellan en tät exploatering och integritet i form av
insynsskyddade trädgårdar och uteplatser.

INTEGRITET
– kan man bo urbant i eget hus?

Integritet är lätt att skapa i tätt och lågt. I en tät och låg bebyggelse finns
kontrasten mellan det offentliga gaturummet och de privata gårdsrummen.
Mellan de höga husen är det svårare att skapa privata rum. Ofta hamnar
många ytor i en gråzon av offentligt och privat. Ytor som ingen tar ansvar
för och ytor som ofta är en del av stadens otrygga platser.
Fasad mot gata

Fasad mot gata

Fasad mot egen tomt

Fasad mot egen tomt

Situationsplan över Birgittas trädgårdar – åtta små hus, med individuellt utformade trädgårdar och
gårdsbebyggelse. Arkitekt: Brunnberg & Forshed
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Fönster:
Fönster:
utåtgående trä
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Plåtbeslagning: zink
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Plank/staket:
grå slamfärg lika fasader
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Bostad och gård i Birgittas trädgårdar. Kök och vardagsrum vetter ut mot den egna insynsskyddade
trädgården. I radhuset eller flerfamiljshuset finns grannen på andra sidan väggen och ofta är
uteplatserna skilda åt enbart med en tunn brädvägg. Återigen finns det en koppling till kompetensen
i arkitektarbetet. Det finns ingen motsättning mellan en tät exploatering och integritet i form av
insynsskyddade trädgårdar och uteplatser.

Leva exponerat eller tillslutet – ska man behöva välja? Ena dagen är livskvalitet det samma som att
ta den där ostörda kaffekoppen på ute uteplatsen. Andra dagen är det småprat med grannen som
ger mest utdelning.

I Tullinge trädgårdsstad finns en tydlig uppdelning mellan privat och offentligt. Gaturummet ger en
gemensam ordning som de boende håller hårt på medan trädgårdssidan blir föremål för de boendes
drömmar och egna behov.

De som har höga integritetsbehov måste ofta söka sig ut i stadens periferi med allt som det för med
sig i form av transportbehov, gles service och kanske en stor trädgård som kräver skötsel. Där finns
villaboendet på den stora egna tomten som ett ideal. I Birgittas trädgårdar finns en liten insynsskyddad
trädgård, hög exploatering, tätt och lågt, men med stor respekt för de boendes integritet.

Tullinge trädgårdsstad. Exempel på det offentliga gaturummet.

Situationsplan Tullinge trädgårdsstad. Illustration: Brunnberg & Forshed

Köket är medvetet placerat som ett förhållandevis privat rum på så sätt att det ligger utan insyn från
gatan och istället vetter med stora ljusinsläpp och fönsterdörr mot den skyddade innergården, något
som flera boende har nämnt som en stor kvalitet i den uppföljning som gjordes efter inflyttning.
En möjlighet att dels ha en stökig diskbänk i fred för insyn och dels ta en kopp kaffe och hasa ut i
morgontofflor utan att bli sedd av utomstående.

Tullinge trädgårdsstad. Privata trädgårdar

I Tullinge trädgårdsstad finns en tydlig uppdelning mellan privat och offentligt. Gaturummet ger en
gemensam ordning som de boende håller hårt på medan trädgårdssidan blir föremål för de boendes
drömmar och egna behov.
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