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Skärholmen ligger i sydvästra Stockholm, längs med tunnelbanans röda linje mot 
Norsborg och intill E4:an. Skärholmens centrum byggdes mellan 1964-1968 under 
Miljonprogrammet som ett så kallat Storcentrum, och utformades enligt tidens anda för 
masskonsumtion och massbilism. Centrumet byggdes i kommunal regi, men såldes 
tillsammans med en stor del av Stockholms centrumanläggningar ut 2007.

Idag utgör Skärholmen tillsammans med Kungens Kurva i Huddinge kommun ett av 
Skandinaviens största handelsområden. De bildar en regional stadskärna, som under 
kommande år ska förtätas med runt 10 000 bostäder. Inom 15 år planeras en ny 
spårvägslinje med hållplats i Skärholmen. 

När ytterstadens modernistiska bostadsområden förtätas och markvärdet höjs, uppstår 
frågan vad som är värt att bevara och vad som bör förändras. Med det här projektet 
har jag sökt lösningar på den problematik som den modernistiska stadsplanens trafik- 
och funktionsseparering har lett till i Skärholmen centrum, lösningar som tar hänsyn 
till platsens särdrag och kulturhistoriska värden och erkänner det som en urbanitet. 
Resultatet är en undersökning av hur en modernistisk centrumanläggning kan utvecklas 
på ett hållbart sätt, med försiktiga ingrepp som ger platsens invånare rätt att använda 
sin stad.

I Skärholmen finns ett torg som fungerar fantastiskt bra (Skärholmstorget), och två torg som 
inte fungerar alls och används i liten utsträckning (Bredholmstorget, Måsholmstorget). 
Examensarbetet började som ett ombyggnadsprojekt i mindre skala. 2005 öppnade 
Stadsteatern en ungdomsscen vid Bredholmstorget i Skärholmens gymnasiums gamla 
aula. Jag ville undersöka om teaterns verksamhet kunde utvecklas för att förstärka 
rörelserna på Bredholmstorget. Men snart insåg jag att problematiken med rörelserna i 
centrumet omfattade hela centrumanläggningens disposition. Jag sökte mig från plats 
till plats och upptäckte att här finns många allvarliga problem som förhindrar ett levande 
stadsrum, men också stor potential till förändring. Undersökningen har resulterat i en ny 
stadsplan för centrumet.
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Publika utomhusrum: offentliga och semiprivata. I princip all mark i centrumet utgörs av 
kvartersmark. Rummen har formen och funktionen av gator och torg men är inte allmän 
plats. 

Inledningsvis tänkte jag arbeta med Bredholmstorget (skolgården): undersöka hur 
platsen kunde aktiveras och skapa nya rörelser. Men snart insåg jag att det fanns en 
problematik som var större än så, som omfattar hela centrumanläggningens disposition 
av gator, torg och byggnader samt plattformens förhållande till marken. I denna 
problematik såg jag också en potential och jag bestämde mig för att ta undersöka 
centrumet i sin helhet. 

1:2500

SKÄRHOLMSTORGET BUSSPLAN

TEATER

SKOLA

FORDONS-
TEKNISKT
GYMN.

BIBLIOTEK

MOSKÉ

IN
G

LA
S

N
IN

G
 G

A
LL

E
R

IA

FOLKH.
SKOLA

INGÅNG TILL PROJEKTET

SKÄRHOLMSTORGET VY ÖSTER

BREDHOLMSTORGET VY NORR

BUSSPLAN VY ÖSTER

MÅSHOLMSTORGET VY VÄSTER

SKÄRHOLMSTORGET VY ÖSTER

BREDHOLMSTORGET VY NORR

BUSSPLAN VY ÖSTER

MÅSHOLMSTORGET VY VÄSTER



E4

T

T

B

8

Vårbergsvägen

S
torholm

sgatan

B
redholm

sgatan

Portholmsgången

Bodholmsgången

BREDHOLMSTORGET

MÅSHOLMSTORGET
+32

+36.5

+34

+38

+38

+40

+50

+32

+29

+29

+35

+30

SKÄRHOLMSTORGET

Ekholm
svägen

S
kärholm

svägen
Skärholmsgången

Äspholmsvägen

100 m0
 SKÄRHOLMEN CENTRUM 1:2000

40 m SEKTION GENOM ÅS OCH PLATTFORM N-S 1:2000

VÅRBERGSV.

0

SKÄRHOLMSTORGET

SKÄRHOLMSV. EKHOLMSV.BREDHOLMSTORGET
29,9

+31,4

40 m SEKTION GENOM CENTRUMPLATTFORM V-Ö 1:2000
0

SKÄRHOLMSV. EKHOLMSV.BREDHOLMSTORGET
29,9

+31,4

40 m SEKTION GENOM CENTRUMPLATTFORM V-Ö 1:2000
0

2

17

1

3

4

5 6

89

1011

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

7

B
re
dh
ol
m
st
or
ge
t

Skärholmstorget

Måsholmstorget

Bussplan
T

T

SKÄRHOLMEN CENTRUM 
VERKSAMHETER

1. Skärholmsterrassen. Låg byggnad med butiker, restauranger, 
och tunnelbanestation. Trappor leder upp till park och terrasserad 
bostadsbebyggelse på höjden.

2.  Gallerian. 250 butiker och restauranger, till stor del större kedjor. 
Ursprungligen 5 fristående byggnader som byggts samman m 
överglasade gator. Fd Domushuset i norr ritat av Bengt Lindroos och Hans 
Borgström 1966.

3.  Gula huset. Butiker och konditori i gatuplan, övre plan kontor och 
serviceboende. Ritat av Hans Borgström 1973.

4.  Skärholmens kyrka. 
5.  Ungdomsgård.
6.  Förskola.
7.  Kyrka.
8.  Stadsdelsförvaltningskontor.
9.  Sim- och idrottshall. 1973-84.
10.  Bibliotek, plan 2. Ingång från gallerian.
11.  Kulturhuset Stadsteatern ungdomsscen. Tidigare aula gymnassieskolan.
12.  Skola. Tidigare Skärholmens gymnasium. 
13.  Fordonstekniskt gymnasium. Tidigare Verkstadsgymnasium, tillbyggnad.
14.  Moské.
15.  Röda korsets folkhögskola.
16.  Servicebostäder. Butiker i gatuplan. Aula.
17.  Food court mot Måsholmstorget. 
18.  Ungdomsgård. Tidigare posthus.
19.  Lokalkontor Stockholmshem. Under torgnivån verkstäder i anslutning till 

arbetsplatsområdet i söder.
20.  Kontor i övre plan. Service och vård.
21.  Parkeringshus. Tre däck, 3000 platser. Infartsramper från Skärholmsvägen 

och Vårbergsvägen. Trapphus ansluter direkt till gallerian.
22. Tillbyggnad galleria. 2008. Tidigare parkeringshus. 

PLATSEN

SEKTIONEN DRAMATISERAR LANDSKAPET
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TYNGDPUNKTER PROMENADSTADEN 
ÖVERSIKTPLAN  STOCKHOLMS STAD 2010
TRE STORCENTRUM FRÅN REKORDÅREN

Utmärkande för Gunnar Martinsson: Primärgeometriska former, minimum av material, äkta material, monokulturer, strödda träd.

Skärholmstorget formgavs 1964 av landskapsarkitekten Gunnar Martinsson, en 
förgrundsgestalt inom den senmodernistiska landskaparkitekturen i Sverige. Han 
arbetade i samklang med den storskaliga och industrialiserade arkitekturen som 
präglade 60- och 70-talen. En landskapsarkitektur präglad av förenkling och och 
reduktion i fråga om material, färger och växtmaterial. Liksom inom den samtida 
konsten eftersträvades ett rent och generellt formspråk, minimalt och praktiskt, 
med utrymme för tanken att sväva fritt. Utmärkande för Gunnar Martinsson: pri-
märgeometriska former, mininmum av (äkta) material, monokulturer. 

Källa: Gunnar Martinnsson Landskapsarkitekt och Bengt Isling Torbjörn Sunesson, 1995
TUNNELBANEUPPGÅNG. HANS BORGSTRÖM 1967. SKÄRHOLMSTORGET TORGHANDEL. GULA HUSET HANS BORGSTRÖM 1973. TRAPPA MELLAN SKÄRHOLMSTERRASSEN OCH SKÄRHOLMSTORGET. DAMM SKÄRHOLMSTORGET, GUNNAR MARTINSSON 1966, SKÄRHOLMSTERRASSEN, TERRASSHUS.

DOMUSHUSET. BENGT LINDROOS, HANS BORGSTRÖM, 1966. SKÄRHOLMENS KYRKA.

GALLERIA, STORHOLMSGATAN. ÖVERGLASNING FFRÅN 2008. BREDHOLMSGATAN. SERVICEBOSTÄDER, ENTRÉ GALLERIA. TRAPPHUS MELLAN PARKERINGSHUS OCH GALLERIA. PARKERINGSHUSTERRASSHUSEN. SKIVHUSOMRÅDE PÅ HÖJDEN OVANFÖR CENTRUMET. PERENNPARKEN, PIET OUDOLF 2011. LAMELLHUS VÄSTER OM CENTRUMET.

Platsen präglas av storskalighet och vidder, vardaglighet och monumentalitet om vartannat. Ett effektivt industrialiserat byggande med betongelement och pelardäckkonstruktioner, äkta material och flera omsorgsfullt utformade fasader. Centrumets hjärta utgörs av Skärholmstorget (Gunnar Martinsson), beläget i norr 
där tunnelbanan mynnar ut. Det är ett fantastiskt väl fungerande torg med en mycket välbesökt torghandel. I norr avgränsas torget av en låg terrassbyggnad med småskalig handel, och i söder av Domushusets monumentala fasad (engt Lindroos och Hans Borgström), idag en del av gallerians centrumaxel. Öster om 
torget ligger en bussplan som läcker ut i motorvägslandskapet.
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Pelardäckkonstruktion från sent 
60-tal. Överdimmensionerad 
konstruktion- möjlligt att placera ny 
bebyggelse ovanpå. Betongdäcken 
stabiliserar konstruktionen, bär inte, 
därför möjligt att plocka bort vissa 
delar, om den förlorade skivverkan 
kompenseras med uppstagade 
mellanväggar. 
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MONOFUNKTIONALITET
HANDEL

VÄGAR BEFINTLIGA

ÖVERGLASAD GATA
SEKTION SKALA 1:200

STORHOLMSGATAN

PROBLEMANALYS 
ÅTERVÄNDSGRÄNDER OCH BEGRÄNSADE ÖPPETTIDER

GALLERIAN ÄR ETT VÄL FUNGERNDE 
STADSRUM SÅ LÄNGE DEN ÄR ÖPPEN. 
NÄR DEN STÄNGER KL 20.00 FUNGE-
RAR CENTRUMET INTE ALLS.
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VÄGAR BEFINTLIGA

RÖRELSER KVÄLL
EFTER KL 20.00

VÄGAR BEFINTLIGA

STORSKALIGHET
SKÄRHOLMSTORGET

PROBLEMANALYS 
RÖRELSER- RESULTAT AV BARRIÄREFFEKTER OCH MONOFUNKTIONALITET
Skapar ett begränsat rörelsemönster under dagen, och centrumet blir en folktom och otrygg plats efter kl 20.00, 

med människor i rörelse endast i den norra delen längs Skärholmsterrassen. 
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Centrumets gator har glasats in i två steg: 1984 glasas Storholmsgatan in, den 
nord-sydgående gatan närmast parkeringshuset, liksom de två tvärgående 
gatorna Lillholmsgången och Byholmsgången. 2007 säljer Stockholms stad 
Skärholmen centrum och 2008 görs en ny inglasning som även innefattar Bred-
holmsgatan. Inglasningarna görs i syfte att öka centrumets attraktionskraft och 
öka kundunderlaget. Den nya inomhusmiljön utgör en egen typlogi: gallerian. En 
semiprivat sfär som lockar med stora internationella kedjor och skydd från väder 
och vind. När gllerian stänger kl 20.00 stängs även ingångarna till de överglasa-
de gångstråken.
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ÖVERGLASNING 
SEKTION 1:1000

1984 2008

2017 PLANER BOSTADSUTVECKLING

I och med platsens infrastrukturella utveckling samt pågående förtätning, höjs 
markvärdet i Skärholmen och centrumet blir föremål för exploatering. 2017 har 
både centrumägaren och kommunen planer på bostadsutveckling i området. 
Tillskott av bostäder förväntas ha en positiv effekt på stadslivet i centrumet, 
särskilt kvällstid.  

1. Vid Bredholmstorget planerar det allmännyttiga bostadsbolaget Stockhol-
mshem (ägare av ca 1/3 av bostäderna i Skärholmen) att bygga ett 18 våningar 
högt hus. Dit flyttar de sitt huvudkontor som idag ligger på Södermalm, ett steg i 
ledet att decentralisera stadens verksamheter. 14 av våningarna i höghuset ska 
innehålla bostäder, totalt ca 100 hyresrätter. Resten utgörs av kontor och pub-
lika lokaler i bottenplan. För att ge plats till det nya höghuset rivs skolans södra 
annex, idag Fordonstekniskt gymnasium, en tillbyggnad från 1970-talet. Den nya 
byggnaden får samma fotavtryck som annexet. Fastighetsägare är det kom-
munägda fastighetsbolaget SISAB. Man hoppas att höghuset ska bidra till att 
skapa bättre rumsliga samband och mer frekvent användning av platsen över en 
större del av dygnet. Källa: Intervju med Per Söderberg, Söderberg Arkitekter

2. Vid centrumplattformens södra kant, längs med Vårbergsvägen, har cen-
trumägaren Grosvenor planer på att bygga bostäder enligt en idéskiss från 
2017. Det före detta posthuset intill Måsholmstorget rivs och ger plats för ett 20 
våningar högt bostadshus med publika lokaler i bottenplan. Vägen kantas av 
nya lamellhus i fem våningar. Denna del av Vårbergsvägen fungerar idag som 
påfartsramp till E4:an, men ska enligt förslaget få karaktär av en stadsgata. Där 
vägen passerar Måsholmstorget är höjdskillnaden ca fyra meter över plattfor-
men, och åtta meter över marknivå. Höjdskillnaden mellan torg och väg tas upp 
av bred norrvänd trappa. I förslaget finns även skisser på bostäder i form av 
slutna kvarter ovanpå parkeringshuset, samt bebyggelse i området söder om 
parkeringen. Källa: “Planerar för 1000 bostäder i Skärholmen” Fastighetsnytt.se 2017.09.26
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av bred norrvänd trappa. I förslaget finns även skisser på bostäder i form av 
slutna kvarter ovanpå parkeringshuset, samt bebyggelse i området söder om 
parkeringen. Källa: “Planerar för 1000 bostäder i Skärholmen” Fastighetsnytt.se 2017.09.26
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STORLEK PÅ HUSHÅLL / STORLEK PÅ BOSTÄDER

INKOMST FÖR HUSHÅLL MED 3 + BARN JÄMFÖRT 
MED HYRA FÖR NYPRODUCERAD 5 ROK

SOCIAL HÅLLBARHET

Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt som bedrivs av Stockholms 
Stad i Skärholmen stadsdelsområde. Inom ett fåtal år planerar man att 6000 
bostäder ska byggas i Skärholmen, Sätra, Bredäng och Vårberg med hjälp av en 
effektiviserad plan- och bygglovprocess. Tyngdpunkten på ligger på bostäder, 
men inomom projektet ryms även planer på nya skolor, förskolor, service samt 
satsningar på parker och grönområden med särkilt fokus på barn och ungas 
behov.

En målsättning med Fokus Skärholmen är bidra till en socialt hållbar stadsut-
veckling som tillgodoser lokala behov samt strategier för att hantera gentrifier-
ingsprocessen. Med anledning av detta gjordes 2017 en utredning om Social 
hållbarhet i stadsdelsområdet. Utfirån dessa intervjuer definierades en rad 
fokusområden och behov:

Öka flickors/kvinnors tillgång till det offentliga rummet.

Barn och ungas aktivitet inom kultur och idrott.

Trygghet.

Boende och stadsmiljö för lokala behov.

Föräldrars val att låta barnen gå på förskola. 

Viktigast är tryggheten, fler lägenheter med fler rum och möjligheten till aktiviteter.

Källa: Social hållbarhet i Fokus Skärholmen, Stockholms stad 2017.

SÄRSKILDA VIKTIGA GATOR ATT KOPPLA SAMMAN
REKOMMENDERAD STRUKTUR PLAN 2040

Källa: Stadsrumsanalys Skärholmen, Stockholm stad/Spacescape, 

VIDARE FÖRTÄTNING
REKOMMENDERAD STRUKTUR PLAN 2040

Källa: Stadsrumsanalys Skärholmen, Stockholm stad/Spacescape, 

STOCKHOLMS STAD

Inom Skärholmens stadsdelsområde bedriver Stockholms stad 
stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen. Inom ett fåtal år planerar 
staden nybyggnad av uppemot 6000 bostäder i Skärholmen, Sätra, 
Bredäng och Vårberg. Inom projektet ryms även planer på nya skolor, 
förskolor, service samt satsningar på parker och grönområden med 
särskilt fokus på barn och ungas levnadsvillkor i stadsdelsområdet. 

En målsättning med Fokus Skärholmen är att bidra till en socialt hållbar 
stadsutveckling som ser till lokala behov samt att ta fram strategier 
för att hantera gentrifiering. Med anledning av detta gjordes 2017 
en utredning om social hållbrahet i stadsdelsområdet. Utifrån dessa 
intervjuer definierades en rad fokusområden. Bland annat efterfrågas 
fler möjligheter till aktiviteter för barn och unga, större trygghet i det 
offentliga rummet och fler lägenheter med fler rum.

Inom ramen för Fokus Skärholmen har kommunen även låtit göra en 
stadsrumsanalys av Skärholmens centrum. Plandiagrammen till höger 
visar förslag på kopplingar som bör förstärkas i framtiden, särskilt bör 
nya stadsgator skapas i öst-västlig riktning. Områdena söder och öst 
om centrumet föreslås lämpliga för ny bebyggelse.

Källa: Social hållbarhet i Fokus Skärholmen, Stockholms stad 2017. Stadsanalys Skärholmen, 

Stockholms stad/ Spacescape, 2017.
Bildkälla: Social hållbarhet i Fokus Skärholmen, Stockholms stad 2017. 

TIDIGARE OCH KOMMANDE PLANER FÖR OMRÅDET
SOCIAL HÅLLBARHET OCH STADSRUMSANALYS
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SKÄRHOLMEN-KUNGENS KURVA
REGIONAL STADSKÄRNA

I den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholmsregionen är Skär-
holmen tillsammans med Kungens 
Kurva utpekade som en av åtta 
regionala stadskärnor. Området 
som idag präglas av storskalig 
handel, vägar och parkering 
förväntas på sikt utvecklas till 
en tätare och mer funktionsblan-
dad stad. I stadskärnan bor idag 
16 000 personer. (RUFS 2010).

Skärholmens centrum och Kungens 
Kurva  utgör skandinaviens störs-
ta handelsplats. Området besöks 
av 30 miljoner människor och 
omsätter 7, 2 miljarder kronor 
årligen.(HUI) Skärholmens köpcen-
trum omsätter årligen 1,9 miljar-
der kronor och har 14 miljoner 
besökare per år. En stor del av 
marken i både Kungens Kurva och 
Skärholmens centrum utgörs av 
privatägd kvartersmark. Långsik-
tigt finns planer på att bygga 
samman stadsdelarna med överdäck-
ning av vägar. 

BOSTÄDER

SKÄRHOLMEN/STOCKHOLM
Fokus Skärholmen byggstart/fär-
digt tidigast 2019/2024.
1. Skärholmsdalen 900 bostäder. 
Skärholmsvägen ändrar karaktär 
till stadsgata med lokaler i 
bottenplan.
2. Höghus med 100 bostäder, 
kontor och lokaler vid Bred-
holmstorget.
3.  Vårbergsvägen 1200 bostäder, 
servicehem, IP och skola. 

KUNGENS KURVA/HUDDINGE
4. Planerat bostadsområde i Kung-
ens kurva intill Glömstaskogen 
naturreservat. 4000 bostäder, 
service och skola, 15 ha. 
Inflyttning första etapp beräknas 
2021.

INFRASTRUKTUR

Förbifart Stockholm beräknas 
kunna tas i trafik år 2025.
5. Kollektivtrafikramper.
6. Anslutningsramp E4 Smista.
7.Anslutningsramp E4 Kungens 
kurva.

Spårväg syd, möjllig sträckning. 
Binder samman de sydvästra föror-
terna mellan Älvsjö och Flem-
mingsberg. Kan börja byggas 2024 
och tas i bruk 2034. Stopp i Skär-
holmen och Kungens kurva.

Gång- och cykelväg i motorvägs-
landskapet, mellan Skärholmen och 
Kungens kurva.

Tunnelbana mot Norsborg

Bussar mot Huddinge, Kungens 
kurva mm.
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PLANER FÖR SKÄRHOLMEN-KUNGENS KURVA
BOSTADSFÖRTÄTNING OCH INFRASTRUKTUR



VÄGAR BEFINTLIGA

KULTURHISTORISKT VÄRDE OCH BEVARANDEVÄRDE

Allt byggt kan sägas ha ett kulturhistoriskt värde, men vad är bevaransvärt? 
Enligt Stockholms Stadsmuseum är Skärholmens centrum i sin helhet klassat 
som kulturmiljö. Kartan här brevid visar klassificeringen för respektive byggnad. 
Parkeringshuset är grönklassat och anses ha mycket stora stadsbyggnads-, 
samhälls- och trafikhistoriska värden. Utformad i en enhetlig betongarkitektur 
med tidstypiska lösningar på parkerinsproblemet, i flera våningsplan för att ta 
upp så liten yta som möjligt. Särskilt utmärkande är den spiralvridna på- och 
avfartsrampen. Förändringar har skett i den norra delen som byggts om till 
butiker, liksom i de till gallerian anslutande trapphusen och ljusgårdarna, men 
parkeringshusets ursprungskaraktär är i huvudsak bevarad. 

När parkeringshuset inte längre fyller sin funktion fullt ut (det har alltid varit för 
stort i förhållande till antalet bilburna besökare i centrumet), vad är det då som är 
bevaransvärt och hur bevaras dess värden bäst? Jag har tagit ställning till att det 
är dess form och skala som om den bevaras också bevarar de kulturhistoriska 
värdena. 

Källa: Stockholms Stadsmuseum

Bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst 
kulturhistoriskt värde.

Högt kulturhistoriskt värde- bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, 
kultuhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Inga ingrepp i 
byggnaden får göras som ur kulturhistorisk synpunkt är ovarsamma, 
negativa för stadsbilden eller som förvanskar de kulturhistoriska värdena. 

PLANMOSAIK 1964
OFÖRÄNDRAD 2017

ÄGS AV CENTRUMÄGAREN

GÄLLANDE PLANER OCH KULTURHISTORISK KLASSIFICERING

/Kringla.nu (Skärholmen)
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NYTT FÖRSLAG 

Hur kan centrumet utvecklas till en tryggare och bättre utnyttjad stadsdel, samtidigt som platsens karaktär 
av massa och tomrum, skala, vidd, form och struktur tas tillvara? En stor del av dess särart består av 
element som idag ses som en direkt motsats til stadsmässighet: motorvägsviadukter, parkeringsdäck, 
plattformens megastruktur. Men enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering är parkeringshuset 
grönklassat och anses ha ett högt kulturhistoriskt värde. Istället för att däcka över det och radera det 
ur det urbana minnet, skulle denna omfattande byggnadsmassa kunna bli en del av stadsrummet, och 
på samma gång lösa problematiken som monofunktionaliteten, trafiksepareringen och distansen till 
landskapet bidrar till?

Jag föreslår att man löser problemet med kopplingar i öst-västlig riktning, genom att omvandla 
parkeringhusets ljusgårdar till gator, mellan Skärholmsvägen och centrumet. De sammanlänkande 
trapphusen öppnas upp och blir till gata, samt en trappa vid Måsholmstorget i söder där höjdskillnad 
mellan mark och plattform är som störst. En sammanlänkande del av parkeringshuset rivs även, för att 
ge plats för en gata mellan bussplan och landskapet i nord-sydlig riktning. Från Vårbergsvägen leds 
trafiken över parkeringen ner till centrumet via en nya ramp, en urtagning i parkeringsdäcket, och via 
den befintliga spiralrampen.

För att bryta upp monofuktionaliteten och skapa möjlighet till annan användning av gallerian, öppnas 
även de två överglasade gatorna i nord-sydlig riktning upp. De tidigare kontorslokalerna på de övre 
planen i gallerians ytterkant blir till bostäder och gatorna blir angöringsgator med gatuparkeing. Att 
gatan öppnas upp, får ögon på sig och blir körbar med bil möjliggör mer småskaliga verksamheter och 
tex kvällsöppna serveringar. 

Parkeringshuset som nu är frilagt från centrumet får delvis ett nytt program: I det som nu är en fasad 
mot gatan ges plats för lokaler för service, kontor och kommersiell verksamhet. Parkeringshusets inre 
behåller sin funktion. Den överdimensionerade betongkonstruktionen möjliggör att nya bostadskvarter 
kan byggas ovanpå, dubbelsidiga lägenheter som nås från entréer i gatunivå. Här anläggs även en 
park och i anslutning till den en förskola och ett kulturhus. Ovanpå parkeringens södra del byggs en 
idrottshall. 
 
För att förstärka rörelserna i centrumet föreslår jag även att torgen definieras och blir till tydligare 
målpunkter. I och med den kommande spårvägen längs Skärholmsvägen, med stopp i Skärholmen, 
föreslår jag en ny utformning av bussplan, som sluts med en högre byggnad med kontor och bostäder 
och får en mer torglik utformning. Det ny höghuset placeras i en  öst-västgående axel i norr, som består 
av högre bebyggelse. Runt Bredholmstorget koncentreras kulturverksamhet, en utomhusscen byggs 
vid teatern och det rivningshotade annexet, tidigare ett verkstadsgymnasium, blir till en kollektivverkstad. 
Här tas även en tidigare öppning upp.  Måsholmstorget har nu fått en ny öppning i öst, trappan ner till 
det frilagda parkeringshuset. För att skapa ett mer intimt rum och skärma av något från Vårbergsvägen 
placeras en ny trädrad som biltrafik in i centrumet leds bakom. Det tidigare posthuset bevaras. Idag 
innehåller den södra delen av gallerian en foodcourt, och jag föreslår att mer restaurangverksamhet 
koncentreras runt Måsholmstorget. Den överglasade gallerian består nu av tre hus som kopplas 
samman med en central gång och vars verksamheter kan rikta sig både inåt och utåt mot staden.

I och med detta har en rad nya kopplingar skapats i centrumet, funktioner blandats och lagts  till som 
möjliggör en rörelse genom hela centrumet och användning över en större del av dygnet. Min intention 
har varit att låta centrumet förändras, och samtidigt lyfta fram dess karaktär i plan, skala, sektion och 
fasad. 

PRINCIP KONSTRUKTION PARKERING

700

TT-däck betong

Längsgående balk betong

26
00

Pelardäckkonstruktion från sent 
60-tal. Överdimmensionerad 
konstruktion- möjlligt att placera ny 
bebyggelse ovanpå. Betongdäcken 
stabiliserar konstruktionen, bär inte, 
därför möjligt att plocka bort vissa 
delar, om den förlorade skivverkan 
kompenseras med uppstagade 
mellanväggar. 

PARKERINGSHUSET 
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RIVNING
1. TIDIGARE ÖPPNING MOT BREEDHOLMSTORGET
2. GLASTAK GALLERIA N-S
3. TRAPPHUS PARKERINGSHUS
4. ANSLUTANDE OISOLERAD DEL MELLAN GALLERIA O PARRKERING
5. NERFART PARKERING FRÅN SKÄRHOLMSVÄGEN. 
6. BEFINTLIG GLASAD GÅNG ÖPPNAS UPP.
7. NY PASSAGE
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NYA BOSTÄDER  OCH LOKALER
SEKTION GENOM PARKERINGSHUS, GALLERIA OCH BREDHOLMSTORGET
1:1000
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NYTT PROGRAM PARKERING
FYRA NYA BOSTADSKVARTER OCH EN PARK(3800 M2 ). 
180 NYA BOSTÄDER PÅ DÄCKET
20 NYA BOSTÄDER I PARKERINGSHUS
FÖRSKOLA 500 M2  (PARK SAMNYTTJAS SOM FRIYTA)
KULTURHUS  1000 M2 

LOKALER (KONTOR /SERVICE HANDEL) 14000 M2 

IDROTTSHALL 3000 M2 
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PARKERING 45 000 M2 (1800 PLATSER TIDIGARE 3000) 
YTTERLIGARE 200 NYA P-PLATSER PÅ GATA

KULTURHUS

KONTOR

HANDEL

FÖ
RSKO

LA

KO
N

TO
R

RAM
P

H
AN

D
EL

BO
STÄD

ER

ID
RO

TTSH
ALL

NYA BOSTÄDER  OCH LOKALER
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BREDHOLMSTORGET
SKALA 1:1000
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SKÄRHOLMSVÄGEN BLIR STADSGATA MED SPÅRVÄG. ETT NYTT 
HÖGHUS MED RESETERMINAL, KONTOR OCH BOSTÄDER SLUTER 
BUSSPLAN OCH SKAPAR EN TYDLIGARE RUMSLIGHET.



NYTT RUMSSAMBAND TORG

1:2500
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Miljonprogrammet

Generalplan för Stockholm 1952. 
Präglas av storskalighet, tunnelbana, 
rationaliserad byggprocess, bostads-
kris, den täta staden som en moraliskt 
dålig plats, luft, natur och kärnfamilj, 
den gode arbetaren. 

Lindhagenplanen

 Staden utvidgas i norr, söder och väst, 
rutnätsstad med slutna kvarter, 
boulevarder och esplanader. Vilja att 
komma till rätta med sanitära olägen-
heter (kopplat till idéer om hälsa, moral 
urbanitet) och undermåliga ljusförhål-
landen i staden, transport och brand. 
Influenser från Paris och Berlin. 

Tät funktionsblandad rutnätsstad, 
slutna gårdar.

ÖP 2010 Promenadstaden

Syftar till "att lägga ett modernt stads-
mönster till efterkrigstidens Stockholm" 
(s 32). Täthet (äv. mellan stadsdelar) och 
funktionsblandning kopplas samman 
med det positivt laddade begreppet 
stadsmässighet, liksom hållbarhet, god 
livsmiljö och ekonomisk attraktionskraft.

Här tas första steget mot förtätning, 
koncentrerat till ett antal Tyngdpunkter. 
Förtätningen innebär dock en målkonflikt 
med de kulturhistoriska bevarandevär-
den som finns. Existerande kvaliteter ska 
vidareutvecklas, men kommer inte 
kunna bevaras i sin helhet om Stock-
holm ska utvecklas till en modern stad (s 
40). 

Stockholm expanderar

Stockholms stad köper mark av 
Enskede gård, Gamla Enskede byggs 
1903. 

Runt sekelskiftet kommer idéer om 
trädgårdsstaden till Sverige. Rutnäts-
staden överges, staden börjar förvärva 
mark från gränskommunerna och 
expanderar utåt, möjligt tack vare 
spårvagnen. 

Byggstart Skärholmen

Stadsdelen Skärholmen med centrum 
och bostäder byggs i huvudsak under 
åren 1964-68 på jungfrulig mark. 
Kommunala Svenska Bostäder bygger 
och projekterar, arkitektfirman Boijsen 
och Efvergren arbetar fram stadspla-
nen i samarbete med staden. 

Ikea-varuhuset i Kungens kurva, på 
andra sidan E4:an i Huddinge 
kommun, öppnas 1965.

1965

1968

1975 1984 20082007 2017 20192005

Större delen av stadsdelen uppförd. 
Inklusive Gula huset, Verkstadsgymna-
siet.

Inglasning 1

Varuhusen byggs samman till en 
galleria med inomhus-gågator. 
Storholmsgatan, Lillholmsgången och 
Byholmsgången glasas över. 

Inglasning 2
Bredholmsgatan glasas in.

Försäljning Skärholmens centrum

Kommunägda Centrumkompaniet 
säljs till riskkapitalbolaget Boultbee för 
10,4 miljarder sek. 10 centrumanlägg-
ningar i Stockholm, däribland Skärhol-
mens cecntrum ingår i köpet. I 
försäljningen ingår en stor del av 
utomhusmilljön i centrumet.

Stadsteatern Kulturhuset öppnar en 
satellitscen för barn- och ungdomstea-
ter i Skärholmens gymnasiums gamla 
aula. 

RUFS 2010
I den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen är Skärholmen 
tillsammans med Kungens Kurva 
utpekade som en av åtta regionala 
stadskärnor. Den regionala kärnan 
Kungens kurva-Skärholmen planeras 
på sikt utvecklas med nya stadskvali-
téer där en mix av handel, arbete, 
bostäder, kultur och rekreation blir 
viktig. Huddinge planerar 18000 
bostäder längs med Spårväg syd

Huddinge kommun 2016

Kungens kurva är idag ett storskaligt, 
splittrad område som till stor del 
utgörs av stora köplador
och parkeringar. På sikt är kommu-
nens ambition att låta Kungens kurva 
bli en attraktiv urban miljö med hög 
exploatering i en tydlig kvarterssturktur. 
På längre sikt bör inriktningen vara att 
bygga samman områdena genom en 
överbyggnad över E4/E20.

SKÄRHOLMEN
MATERIA

Invigning Centrumet

Senaste paradförorten i en lång rad 
som inleddes med Årsta centrum 
1953, följdes av Sven Markelius 
Vällingby 1954 och den första stora 
bilplanerade förorten Farsta 1960 
(Wirtén). 

Samma år påbörjas bygget av 
Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels 
torg (Peter Celsing, uppfört 1968-74)

Skärholmsdebatten

Skärholmens centrum invigs med 
pompa och ståt men blir inom ett par 
dagar föremål för en hätsk kritik. 
Skärholmsdebatten,  kom att prägla 
synen på Miljonprogrammet i decen-
nier framöver. Franzén (DN): Den 
mänskliga identiteten förvandlas i 
förorten till två mekansika funktio-
ner:konsumenten och bilisten.Kritiken 
handlade om estetik, form och moral.  
Skärholmen och den medierade bilden 
av förorten- otherness, isolering, 
ekonomisk och etnisk segregering. 
Röster som villl försvara. 

STOCKHOLM
IDÈ 
(ÖVERSIKTSPLANER, PLANERINGSPOLITIK o DEBATT)

HISTORISK ÖVERBLICK

Skärholmens gård

Skärholmen utgörs av jordbruksmark. 
Invid Mälaren finns Skärholmens gård, 
ursprungligen ett torp under Vårby 
gård i Huddinge socken. Byggs om till 
sommarnöje för välbeställda stadsbor 
under 1700-talets mitt. 

Stadsdelsgruppcentrum

De första planerna på en stadsdels-
grupp med storcentrum i Sätra-Vårby 
området (idag stadsdelarna Skärhol-
men, Bredäng, Sätra och Vårberg) 
arbetas fram på Stockholms stadsby-
bggnadskontor inom ramen för den 
nya generalplanen. Planen för Vårberg 
och Skärholmen fastslås 1963. 
Stadsplanearkitekter var Josef Stäck, 
Göran Sidenbladh och Sven 
Lundberg. 

Första inomhusgallerian:
USA Southdale Shopping 
Centre, Minneapolis, Victor 
Gruen. Strategien används 
senare för att revitalisera 
innerstadsdelar dränerade 
på liv pga externhandeln.  

ÖP 2018/Fokus Skärholmen

En ny ÖP, framtagen under S-MP-Fi styre, 
planeras antas under 2018. Den bygger i 
mycket vidare på Promenadstaden, som 
förtätning och funktionsblandning, likt 
innerstaden. Den nya ÖP har dock ett 
större fokus på social och miljömässig 
hållbarhet. Medel för att stävja social 
segregation och lösningar på bostadskri-
sen diskuteras. 140 000 nya bostäder ska 
byggas till 2030, vissa paralleller kan dras 
till GP 1952. Ytterligare fokus på förtät-
ning,då fd industriområden nu har 
exploaterats. (källa)

Förtätningsprojektet Fokus Skärholmen 
drivs inom denna ram. Tack vare en 
effektiviserad plan- och bygglovsprocess, 
planeras uppemot 6000 bostäder att 
byggas i Skärholmen, Vårberg, Sätra och 
Bredäng inom de närmsta åren. (källa)

Höghus med bostäder o kontor

Stockholmshem planerar att bygga ett höghus i 
Skärholmens centrum (på platsen för gymna-
sieskolans ena flygel) med publik bottenvåning, 
kontorslokaler och 14 våningar hyresrätter. Prel. 
byggstart 2019. En symbol för Fokus Skärhol-
mens "urbana transformation". Decentralisering 
av kommunens verksamhet. Centrumägaren 
planerar bostäder parkeringsgarage, Vårbergsv.

Förbifart Stockholm kan tas i bruk.

De idag planerade bostäderna inom ramen 
för Fokus Skärholmen tidigast färdigbygg-
da.

Spårväg Syd kan tas i bruk.
När stänger biografen? Ungdomsgår-
den? osv...

Skärholmen1967   Källa: Stockholms stadsmuseum

Sätra-Vårby 1934  Källa: Stockholms stadsmuseum

Vårbergsvägen, Fokus Skärholmen, Stockholms stadTyngdpunkt Skärholmen, ÖP 2010, Stockholms stad

Vårbyaffären 

Stockholm och Huddinge kommun. 
Gränsreglering (Wirtén).

2025 2034

Källor: RAÄ, Skärholmen Svenska Bostaäder 1968, Wikipedia, Platsen som inte finns Wirtén. Promenadstaden 
Översiktsplan 2010, Stockholms stad; Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm 2015, ÖP 2018, 
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Miljonprogrammet

Generalplan för Stockholm 1952. 
Präglas av storskalighet, tunnelbana, 
rationaliserad byggprocess, bostads-
kris, den täta staden som en moraliskt 
dålig plats, luft, natur och kärnfamilj, 
den gode arbetaren. 

Lindhagenplanen

 Staden utvidgas i norr, söder och väst, 
rutnätsstad med slutna kvarter, 
boulevarder och esplanader. Vilja att 
komma till rätta med sanitära olägen-
heter (kopplat till idéer om hälsa, moral 
urbanitet) och undermåliga ljusförhål-
landen i staden, transport och brand. 
Influenser från Paris och Berlin. 

Tät funktionsblandad rutnätsstad, 
slutna gårdar.

ÖP 2010 Promenadstaden

Syftar till "att lägga ett modernt stads-
mönster till efterkrigstidens Stockholm" 
(s 32). Täthet (äv. mellan stadsdelar) och 
funktionsblandning kopplas samman 
med det positivt laddade begreppet 
stadsmässighet, liksom hållbarhet, god 
livsmiljö och ekonomisk attraktionskraft.

Här tas första steget mot förtätning, 
koncentrerat till ett antal Tyngdpunkter. 
Förtätningen innebär dock en målkonflikt 
med de kulturhistoriska bevarandevär-
den som finns. Existerande kvaliteter ska 
vidareutvecklas, men kommer inte 
kunna bevaras i sin helhet om Stock-
holm ska utvecklas till en modern stad (s 
40). 

Stockholm expanderar

Stockholms stad köper mark av 
Enskede gård, Gamla Enskede byggs 
1903. 

Runt sekelskiftet kommer idéer om 
trädgårdsstaden till Sverige. Rutnäts-
staden överges, staden börjar förvärva 
mark från gränskommunerna och 
expanderar utåt, möjligt tack vare 
spårvagnen. 

Byggstart Skärholmen

Stadsdelen Skärholmen med centrum 
och bostäder byggs i huvudsak under 
åren 1964-68 på jungfrulig mark. 
Kommunala Svenska Bostäder bygger 
och projekterar, arkitektfirman Boijsen 
och Efvergren arbetar fram stadspla-
nen i samarbete med staden. 

Ikea-varuhuset i Kungens kurva, på 
andra sidan E4:an i Huddinge 
kommun, öppnas 1965.

1965

1968

1975 1984 20082007 2017 20192005

Större delen av stadsdelen uppförd. 
Inklusive Gula huset, Verkstadsgymna-
siet.

Inglasning 1

Varuhusen byggs samman till en 
galleria med inomhus-gågator. 
Storholmsgatan, Lillholmsgången och 
Byholmsgången glasas över. 

Inglasning 2
Bredholmsgatan glasas in.

Försäljning Skärholmens centrum

Kommunägda Centrumkompaniet 
säljs till riskkapitalbolaget Boultbee för 
10,4 miljarder sek. 10 centrumanlägg-
ningar i Stockholm, däribland Skärhol-
mens cecntrum ingår i köpet. I 
försäljningen ingår en stor del av 
utomhusmilljön i centrumet.

Stadsteatern Kulturhuset öppnar en 
satellitscen för barn- och ungdomstea-
ter i Skärholmens gymnasiums gamla 
aula. 

RUFS 2010
I den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen är Skärholmen 
tillsammans med Kungens Kurva 
utpekade som en av åtta regionala 
stadskärnor. Den regionala kärnan 
Kungens kurva-Skärholmen planeras 
på sikt utvecklas med nya stadskvali-
téer där en mix av handel, arbete, 
bostäder, kultur och rekreation blir 
viktig. Huddinge planerar 18000 
bostäder längs med Spårväg syd

Huddinge kommun 2016

Kungens kurva är idag ett storskaligt, 
splittrad område som till stor del 
utgörs av stora köplador
och parkeringar. På sikt är kommu-
nens ambition att låta Kungens kurva 
bli en attraktiv urban miljö med hög 
exploatering i en tydlig kvarterssturktur. 
På längre sikt bör inriktningen vara att 
bygga samman områdena genom en 
överbyggnad över E4/E20.

SKÄRHOLMEN
MATERIA

Invigning Centrumet

Senaste paradförorten i en lång rad 
som inleddes med Årsta centrum 
1953, följdes av Sven Markelius 
Vällingby 1954 och den första stora 
bilplanerade förorten Farsta 1960 
(Wirtén). 

Samma år påbörjas bygget av 
Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels 
torg (Peter Celsing, uppfört 1968-74)

Skärholmsdebatten

Skärholmens centrum invigs med 
pompa och ståt men blir inom ett par 
dagar föremål för en hätsk kritik. 
Skärholmsdebatten,  kom att prägla 
synen på Miljonprogrammet i decen-
nier framöver. Franzén (DN): Den 
mänskliga identiteten förvandlas i 
förorten till två mekansika funktio-
ner:konsumenten och bilisten.Kritiken 
handlade om estetik, form och moral.  
Skärholmen och den medierade bilden 
av förorten- otherness, isolering, 
ekonomisk och etnisk segregering. 
Röster som villl försvara. 

STOCKHOLM
IDÈ 
(ÖVERSIKTSPLANER, PLANERINGSPOLITIK o DEBATT)

HISTORISK ÖVERBLICK

Skärholmens gård

Skärholmen utgörs av jordbruksmark. 
Invid Mälaren finns Skärholmens gård, 
ursprungligen ett torp under Vårby 
gård i Huddinge socken. Byggs om till 
sommarnöje för välbeställda stadsbor 
under 1700-talets mitt. 

Stadsdelsgruppcentrum

De första planerna på en stadsdels-
grupp med storcentrum i Sätra-Vårby 
området (idag stadsdelarna Skärhol-
men, Bredäng, Sätra och Vårberg) 
arbetas fram på Stockholms stadsby-
bggnadskontor inom ramen för den 
nya generalplanen. Planen för Vårberg 
och Skärholmen fastslås 1963. 
Stadsplanearkitekter var Josef Stäck, 
Göran Sidenbladh och Sven 
Lundberg. 

Första inomhusgallerian:
USA Southdale Shopping 
Centre, Minneapolis, Victor 
Gruen. Strategien används 
senare för att revitalisera 
innerstadsdelar dränerade 
på liv pga externhandeln.  

ÖP 2018/Fokus Skärholmen

En ny ÖP, framtagen under S-MP-Fi styre, 
planeras antas under 2018. Den bygger i 
mycket vidare på Promenadstaden, som 
förtätning och funktionsblandning, likt 
innerstaden. Den nya ÖP har dock ett 
större fokus på social och miljömässig 
hållbarhet. Medel för att stävja social 
segregation och lösningar på bostadskri-
sen diskuteras. 140 000 nya bostäder ska 
byggas till 2030, vissa paralleller kan dras 
till GP 1952. Ytterligare fokus på förtät-
ning,då fd industriområden nu har 
exploaterats. (källa)

Förtätningsprojektet Fokus Skärholmen 
drivs inom denna ram. Tack vare en 
effektiviserad plan- och bygglovsprocess, 
planeras uppemot 6000 bostäder att 
byggas i Skärholmen, Vårberg, Sätra och 
Bredäng inom de närmsta åren. (källa)

Höghus med bostäder o kontor

Stockholmshem planerar att bygga ett höghus i 
Skärholmens centrum (på platsen för gymna-
sieskolans ena flygel) med publik bottenvåning, 
kontorslokaler och 14 våningar hyresrätter. Prel. 
byggstart 2019. En symbol för Fokus Skärhol-
mens "urbana transformation". Decentralisering 
av kommunens verksamhet. Centrumägaren 
planerar bostäder parkeringsgarage, Vårbergsv.

Förbifart Stockholm kan tas i bruk.

De idag planerade bostäderna inom ramen 
för Fokus Skärholmen tidigast färdigbygg-
da.

Spårväg Syd kan tas i bruk.
När stänger biografen? Ungdomsgår-
den? osv...

Skärholmen1967   Källa: Stockholms stadsmuseum

Sätra-Vårby 1934  Källa: Stockholms stadsmuseum

Vårbergsvägen, Fokus Skärholmen, Stockholms stadTyngdpunkt Skärholmen, ÖP 2010, Stockholms stad

Vårbyaffären 

Stockholm och Huddinge kommun. 
Gränsreglering (Wirtén).
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Källor: RAÄ, Skärholmen Svenska Bostaäder 1968, Wikipedia, Platsen som inte finns Wirtén. Promenadstaden 
Översiktsplan 2010, Stockholms stad; Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm 2015, ÖP 2018, 
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Miljonprogrammet

Generalplan för Stockholm 1952. 
Präglas av storskalighet, tunnelbana, 
rationaliserad byggprocess, bostads-
kris, den täta staden som en moraliskt 
dålig plats, luft, natur och kärnfamilj, 
den gode arbetaren. 

Lindhagenplanen

 Staden utvidgas i norr, söder och väst, 
rutnätsstad med slutna kvarter, 
boulevarder och esplanader. Vilja att 
komma till rätta med sanitära olägen-
heter (kopplat till idéer om hälsa, moral 
urbanitet) och undermåliga ljusförhål-
landen i staden, transport och brand. 
Influenser från Paris och Berlin. 

Tät funktionsblandad rutnätsstad, 
slutna gårdar.

ÖP 2010 Promenadstaden

Syftar till "att lägga ett modernt stads-
mönster till efterkrigstidens Stockholm" 
(s 32). Täthet (äv. mellan stadsdelar) och 
funktionsblandning kopplas samman 
med det positivt laddade begreppet 
stadsmässighet, liksom hållbarhet, god 
livsmiljö och ekonomisk attraktionskraft.

Här tas första steget mot förtätning, 
koncentrerat till ett antal Tyngdpunkter. 
Förtätningen innebär dock en målkonflikt 
med de kulturhistoriska bevarandevär-
den som finns. Existerande kvaliteter ska 
vidareutvecklas, men kommer inte 
kunna bevaras i sin helhet om Stock-
holm ska utvecklas till en modern stad (s 
40). 

Stockholm expanderar

Stockholms stad köper mark av 
Enskede gård, Gamla Enskede byggs 
1903. 

Runt sekelskiftet kommer idéer om 
trädgårdsstaden till Sverige. Rutnäts-
staden överges, staden börjar förvärva 
mark från gränskommunerna och 
expanderar utåt, möjligt tack vare 
spårvagnen. 

Byggstart Skärholmen

Stadsdelen Skärholmen med centrum 
och bostäder byggs i huvudsak under 
åren 1964-68 på jungfrulig mark. 
Kommunala Svenska Bostäder bygger 
och projekterar, arkitektfirman Boijsen 
och Efvergren arbetar fram stadspla-
nen i samarbete med staden. 

Ikea-varuhuset i Kungens kurva, på 
andra sidan E4:an i Huddinge 
kommun, öppnas 1965.

1965

1968

1975 1984 20082007 2017 20192005

Större delen av stadsdelen uppförd. 
Inklusive Gula huset, Verkstadsgymna-
siet.

Inglasning 1

Varuhusen byggs samman till en 
galleria med inomhus-gågator. 
Storholmsgatan, Lillholmsgången och 
Byholmsgången glasas över. 

Inglasning 2
Bredholmsgatan glasas in.

Försäljning Skärholmens centrum

Kommunägda Centrumkompaniet 
säljs till riskkapitalbolaget Boultbee för 
10,4 miljarder sek. 10 centrumanlägg-
ningar i Stockholm, däribland Skärhol-
mens cecntrum ingår i köpet. I 
försäljningen ingår en stor del av 
utomhusmilljön i centrumet.

Stadsteatern Kulturhuset öppnar en 
satellitscen för barn- och ungdomstea-
ter i Skärholmens gymnasiums gamla 
aula. 

RUFS 2010
I den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen är Skärholmen 
tillsammans med Kungens Kurva 
utpekade som en av åtta regionala 
stadskärnor. Den regionala kärnan 
Kungens kurva-Skärholmen planeras 
på sikt utvecklas med nya stadskvali-
téer där en mix av handel, arbete, 
bostäder, kultur och rekreation blir 
viktig. Huddinge planerar 18000 
bostäder längs med Spårväg syd

Huddinge kommun 2016

Kungens kurva är idag ett storskaligt, 
splittrad område som till stor del 
utgörs av stora köplador
och parkeringar. På sikt är kommu-
nens ambition att låta Kungens kurva 
bli en attraktiv urban miljö med hög 
exploatering i en tydlig kvarterssturktur. 
På längre sikt bör inriktningen vara att 
bygga samman områdena genom en 
överbyggnad över E4/E20.

SKÄRHOLMEN
MATERIA

Invigning Centrumet

Senaste paradförorten i en lång rad 
som inleddes med Årsta centrum 
1953, följdes av Sven Markelius 
Vällingby 1954 och den första stora 
bilplanerade förorten Farsta 1960 
(Wirtén). 

Samma år påbörjas bygget av 
Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels 
torg (Peter Celsing, uppfört 1968-74)

Skärholmsdebatten

Skärholmens centrum invigs med 
pompa och ståt men blir inom ett par 
dagar föremål för en hätsk kritik. 
Skärholmsdebatten,  kom att prägla 
synen på Miljonprogrammet i decen-
nier framöver. Franzén (DN): Den 
mänskliga identiteten förvandlas i 
förorten till två mekansika funktio-
ner:konsumenten och bilisten.Kritiken 
handlade om estetik, form och moral.  
Skärholmen och den medierade bilden 
av förorten- otherness, isolering, 
ekonomisk och etnisk segregering. 
Röster som villl försvara. 

STOCKHOLM
IDÈ 
(ÖVERSIKTSPLANER, PLANERINGSPOLITIK o DEBATT)

HISTORISK ÖVERBLICK

Skärholmens gård

Skärholmen utgörs av jordbruksmark. 
Invid Mälaren finns Skärholmens gård, 
ursprungligen ett torp under Vårby 
gård i Huddinge socken. Byggs om till 
sommarnöje för välbeställda stadsbor 
under 1700-talets mitt. 

Stadsdelsgruppcentrum

De första planerna på en stadsdels-
grupp med storcentrum i Sätra-Vårby 
området (idag stadsdelarna Skärhol-
men, Bredäng, Sätra och Vårberg) 
arbetas fram på Stockholms stadsby-
bggnadskontor inom ramen för den 
nya generalplanen. Planen för Vårberg 
och Skärholmen fastslås 1963. 
Stadsplanearkitekter var Josef Stäck, 
Göran Sidenbladh och Sven 
Lundberg. 

Första inomhusgallerian:
USA Southdale Shopping 
Centre, Minneapolis, Victor 
Gruen. Strategien används 
senare för att revitalisera 
innerstadsdelar dränerade 
på liv pga externhandeln.  

ÖP 2018/Fokus Skärholmen

En ny ÖP, framtagen under S-MP-Fi styre, 
planeras antas under 2018. Den bygger i 
mycket vidare på Promenadstaden, som 
förtätning och funktionsblandning, likt 
innerstaden. Den nya ÖP har dock ett 
större fokus på social och miljömässig 
hållbarhet. Medel för att stävja social 
segregation och lösningar på bostadskri-
sen diskuteras. 140 000 nya bostäder ska 
byggas till 2030, vissa paralleller kan dras 
till GP 1952. Ytterligare fokus på förtät-
ning,då fd industriområden nu har 
exploaterats. (källa)

Förtätningsprojektet Fokus Skärholmen 
drivs inom denna ram. Tack vare en 
effektiviserad plan- och bygglovsprocess, 
planeras uppemot 6000 bostäder att 
byggas i Skärholmen, Vårberg, Sätra och 
Bredäng inom de närmsta åren. (källa)

Höghus med bostäder o kontor

Stockholmshem planerar att bygga ett höghus i 
Skärholmens centrum (på platsen för gymna-
sieskolans ena flygel) med publik bottenvåning, 
kontorslokaler och 14 våningar hyresrätter. Prel. 
byggstart 2019. En symbol för Fokus Skärhol-
mens "urbana transformation". Decentralisering 
av kommunens verksamhet. Centrumägaren 
planerar bostäder parkeringsgarage, Vårbergsv.

Förbifart Stockholm kan tas i bruk.

De idag planerade bostäderna inom ramen 
för Fokus Skärholmen tidigast färdigbygg-
da.

Spårväg Syd kan tas i bruk.
När stänger biografen? Ungdomsgår-
den? osv...

Skärholmen1967   Källa: Stockholms stadsmuseum

Sätra-Vårby 1934  Källa: Stockholms stadsmuseum

Vårbergsvägen, Fokus Skärholmen, Stockholms stadTyngdpunkt Skärholmen, ÖP 2010, Stockholms stad

Vårbyaffären 

Stockholm och Huddinge kommun. 
Gränsreglering (Wirtén).

2025 2034

Källor: RAÄ, Skärholmen Svenska Bostaäder 1968, Wikipedia, Platsen som inte finns Wirtén. Promenadstaden 
Översiktsplan 2010, Stockholms stad; Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm 2015, ÖP 2018, 
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Miljonprogrammet

Generalplan för Stockholm 1952. 
Präglas av storskalighet, tunnelbana, 
rationaliserad byggprocess, bostads-
kris, den täta staden som en moraliskt 
dålig plats, luft, natur och kärnfamilj, 
den gode arbetaren. 

Lindhagenplanen

 Staden utvidgas i norr, söder och väst, 
rutnätsstad med slutna kvarter, 
boulevarder och esplanader. Vilja att 
komma till rätta med sanitära olägen-
heter (kopplat till idéer om hälsa, moral 
urbanitet) och undermåliga ljusförhål-
landen i staden, transport och brand. 
Influenser från Paris och Berlin. 

Tät funktionsblandad rutnätsstad, 
slutna gårdar.

ÖP 2010 Promenadstaden

Syftar till "att lägga ett modernt stads-
mönster till efterkrigstidens Stockholm" 
(s 32). Täthet (äv. mellan stadsdelar) och 
funktionsblandning kopplas samman 
med det positivt laddade begreppet 
stadsmässighet, liksom hållbarhet, god 
livsmiljö och ekonomisk attraktionskraft.

Här tas första steget mot förtätning, 
koncentrerat till ett antal Tyngdpunkter. 
Förtätningen innebär dock en målkonflikt 
med de kulturhistoriska bevarandevär-
den som finns. Existerande kvaliteter ska 
vidareutvecklas, men kommer inte 
kunna bevaras i sin helhet om Stock-
holm ska utvecklas till en modern stad (s 
40). 

Stockholm expanderar

Stockholms stad köper mark av 
Enskede gård, Gamla Enskede byggs 
1903. 

Runt sekelskiftet kommer idéer om 
trädgårdsstaden till Sverige. Rutnäts-
staden överges, staden börjar förvärva 
mark från gränskommunerna och 
expanderar utåt, möjligt tack vare 
spårvagnen. 

Byggstart Skärholmen

Stadsdelen Skärholmen med centrum 
och bostäder byggs i huvudsak under 
åren 1964-68 på jungfrulig mark. 
Kommunala Svenska Bostäder bygger 
och projekterar, arkitektfirman Boijsen 
och Efvergren arbetar fram stadspla-
nen i samarbete med staden. 

Ikea-varuhuset i Kungens kurva, på 
andra sidan E4:an i Huddinge 
kommun, öppnas 1965.
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Större delen av stadsdelen uppförd. 
Inklusive Gula huset, Verkstadsgymna-
siet.

Inglasning 1

Varuhusen byggs samman till en 
galleria med inomhus-gågator. 
Storholmsgatan, Lillholmsgången och 
Byholmsgången glasas över. 

Inglasning 2
Bredholmsgatan glasas in.

Försäljning Skärholmens centrum

Kommunägda Centrumkompaniet 
säljs till riskkapitalbolaget Boultbee för 
10,4 miljarder sek. 10 centrumanlägg-
ningar i Stockholm, däribland Skärhol-
mens cecntrum ingår i köpet. I 
försäljningen ingår en stor del av 
utomhusmilljön i centrumet.

Stadsteatern Kulturhuset öppnar en 
satellitscen för barn- och ungdomstea-
ter i Skärholmens gymnasiums gamla 
aula. 

RUFS 2010
I den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen är Skärholmen 
tillsammans med Kungens Kurva 
utpekade som en av åtta regionala 
stadskärnor. Den regionala kärnan 
Kungens kurva-Skärholmen planeras 
på sikt utvecklas med nya stadskvali-
téer där en mix av handel, arbete, 
bostäder, kultur och rekreation blir 
viktig. Huddinge planerar 18000 
bostäder längs med Spårväg syd

Huddinge kommun 2016

Kungens kurva är idag ett storskaligt, 
splittrad område som till stor del 
utgörs av stora köplador
och parkeringar. På sikt är kommu-
nens ambition att låta Kungens kurva 
bli en attraktiv urban miljö med hög 
exploatering i en tydlig kvarterssturktur. 
På längre sikt bör inriktningen vara att 
bygga samman områdena genom en 
överbyggnad över E4/E20.

SKÄRHOLMEN
MATERIA

Invigning Centrumet

Senaste paradförorten i en lång rad 
som inleddes med Årsta centrum 
1953, följdes av Sven Markelius 
Vällingby 1954 och den första stora 
bilplanerade förorten Farsta 1960 
(Wirtén). 

Samma år påbörjas bygget av 
Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels 
torg (Peter Celsing, uppfört 1968-74)

Skärholmsdebatten

Skärholmens centrum invigs med 
pompa och ståt men blir inom ett par 
dagar föremål för en hätsk kritik. 
Skärholmsdebatten,  kom att prägla 
synen på Miljonprogrammet i decen-
nier framöver. Franzén (DN): Den 
mänskliga identiteten förvandlas i 
förorten till två mekansika funktio-
ner:konsumenten och bilisten.Kritiken 
handlade om estetik, form och moral.  
Skärholmen och den medierade bilden 
av förorten- otherness, isolering, 
ekonomisk och etnisk segregering. 
Röster som villl försvara. 

STOCKHOLM
IDÈ 
(ÖVERSIKTSPLANER, PLANERINGSPOLITIK o DEBATT)

HISTORISK ÖVERBLICK

Skärholmens gård

Skärholmen utgörs av jordbruksmark. 
Invid Mälaren finns Skärholmens gård, 
ursprungligen ett torp under Vårby 
gård i Huddinge socken. Byggs om till 
sommarnöje för välbeställda stadsbor 
under 1700-talets mitt. 

Stadsdelsgruppcentrum

De första planerna på en stadsdels-
grupp med storcentrum i Sätra-Vårby 
området (idag stadsdelarna Skärhol-
men, Bredäng, Sätra och Vårberg) 
arbetas fram på Stockholms stadsby-
bggnadskontor inom ramen för den 
nya generalplanen. Planen för Vårberg 
och Skärholmen fastslås 1963. 
Stadsplanearkitekter var Josef Stäck, 
Göran Sidenbladh och Sven 
Lundberg. 

Första inomhusgallerian:
USA Southdale Shopping 
Centre, Minneapolis, Victor 
Gruen. Strategien används 
senare för att revitalisera 
innerstadsdelar dränerade 
på liv pga externhandeln.  

ÖP 2018/Fokus Skärholmen

En ny ÖP, framtagen under S-MP-Fi styre, 
planeras antas under 2018. Den bygger i 
mycket vidare på Promenadstaden, som 
förtätning och funktionsblandning, likt 
innerstaden. Den nya ÖP har dock ett 
större fokus på social och miljömässig 
hållbarhet. Medel för att stävja social 
segregation och lösningar på bostadskri-
sen diskuteras. 140 000 nya bostäder ska 
byggas till 2030, vissa paralleller kan dras 
till GP 1952. Ytterligare fokus på förtät-
ning,då fd industriområden nu har 
exploaterats. (källa)

Förtätningsprojektet Fokus Skärholmen 
drivs inom denna ram. Tack vare en 
effektiviserad plan- och bygglovsprocess, 
planeras uppemot 6000 bostäder att 
byggas i Skärholmen, Vårberg, Sätra och 
Bredäng inom de närmsta åren. (källa)

Höghus med bostäder o kontor

Stockholmshem planerar att bygga ett höghus i 
Skärholmens centrum (på platsen för gymna-
sieskolans ena flygel) med publik bottenvåning, 
kontorslokaler och 14 våningar hyresrätter. Prel. 
byggstart 2019. En symbol för Fokus Skärhol-
mens "urbana transformation". Decentralisering 
av kommunens verksamhet. Centrumägaren 
planerar bostäder parkeringsgarage, Vårbergsv.

Förbifart Stockholm kan tas i bruk.

De idag planerade bostäderna inom ramen 
för Fokus Skärholmen tidigast färdigbygg-
da.

Spårväg Syd kan tas i bruk.
När stänger biografen? Ungdomsgår-
den? osv...

Skärholmen1967   Källa: Stockholms stadsmuseum

Sätra-Vårby 1934  Källa: Stockholms stadsmuseum

Vårbergsvägen, Fokus Skärholmen, Stockholms stadTyngdpunkt Skärholmen, ÖP 2010, Stockholms stad

Vårbyaffären 

Stockholm och Huddinge kommun. 
Gränsreglering (Wirtén).
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Källor: RAÄ, Skärholmen Svenska Bostaäder 1968, Wikipedia, Platsen som inte finns Wirtén. Promenadstaden 
Översiktsplan 2010, Stockholms stad; Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm 2015, ÖP 2018, 
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FARSTA CENTRUM

Byggt 1960 som en sydlig motsvarighet till Vällingby. Har liksom Skärholmen 
delvis glasats in  men utan samma bariäreffekter, vilket delvis beror på en annan 
parkeringslösning. All parkering var ursprunlgigen placerad ovan mark. 1999 
byggdes de tre friliggande varuhusen i nordväst samman och parkeringen norr 
om dem däckades över. Liksom i Skärholmen finns idag planer på att bygga 
bostäder på parkeringsmark, hög exploatering i en en skala som tycks ta lite 
hänsyn till det befintliga stadslandskapets bebyggelse och dess anpassning till 
landskapet. 

Källa: ”Arkitekten som är orolig för Farstas framtid” Mitt.se, ill. Elinder Sten/Stadsbyggnadskontoret

VÄLLINGBY CENTRUM

Från 1954 ritat av Backström och Reinius, föregångare till Skärholmen i norra 
Stockholm, men i en mindre skala, med inspiration från amerikanska köpcentrum. 
Vällingby byggdes enligt ABC-principen (arbete, centrum, bostad) och rönte 
stor internationell uppmärksamhet. I början av 2000-talet planerades utveckling 
av centrumet med utgångspunkt i centrumets befintliga planstruktur. 2007 ritade 
Wingårdhs en tillbyggnad till centrumet, ett nischat varuhus för mode, delvis ny 
markbeläggning samt ett högt ovanför taken svävande skärmtak. En inramning 
snarare än en inglasning. Kundunderlaget ökade dock inte i den utsträckning 
man hade väntat sig och centrumet har liksom Skärholmen dragits med vakanta 
lokaler. 

Källa: ”Vällngby och kulturarvet- Att bevara och förnya ett centrum”, Johan Kihlberg , ABE KTH 2012
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