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SAMMANFATTNING 
Innan vi kommer in på vad som sker på tak reder arbetet ut hur takets 
yta kan ses i ett större sammanhang, vilka likheter och skillnader de har 
till andra outnyttjade ytor i våra städer. Arbetet begränsar sig därefter 
till att titta närmare på potentialen av att offentliga använda taket. 
Arbetet syftar därmed till att ifrågasätta och undersöka takets plats 
inom planeringen, med fokus på dess lämplighet som offentlig plats. 

Det undersökandet görs med hjälp av en fallstudie inkluderandes fem 
svenska och två utländska tak vilka är tillgängliga offentligt. Exemplen är 
hämtade från nutid i form av exempelvis Emporia i Malmö, projekt 
stadier i form av Park1 i Stockholm samt från historian i form av 
Hötorgscitys takterrasser. Utifrån teorier av främst Jan Gehl och Tomas 
Wikström studeras och analyseras platsernas förutsättningar och 
möjligheter till användande. Det gäller bland annat hur platsen skyddas 
från störande element och risker, vad de erbjuder för komfort och 
kvalitéer till besökaren samt i vilken grad densamme har möjligheter att 
tolka och sätta avtryck på platsen. En utmärkande faktorer har visat sig 
vara bristande koppling till resten av staden, främst i form av rörelse till 
och genom platserna. Det har även visats att möjligheterna till utsikt ger 
goda kvalitéer för en visuell koppling och möjligheter för en betydande 
del av stadens befolkning att ta del av vyer annars reserverade till ett 
fåtal.  

Med fallstudien eftersträvas att ge en bild av hur platserna på taken ser 
ut. Som komplement till detta läggs en intervjustudie av planerares 
tankar om användandet av tak där det offentliga användandet av 
platsen stått i fokus. Det visade sig att taket spelar en medveten roll för 
olika typer av användningar, där det som offentligt tillgänglig plats är en 
av dem om än inte den utmärkande. Det reflekteras bland annat kring 
huruvida taket bör tillföra extra funktioner och kvalitéer till staden och 
inte ersätta platser i marknivå. 
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INLEDNING 
Det har knappast undgått någon att det råder bostadsbrist i de flesta 
större städerna i Sverige. Konflikter som då kan uppkomma kan röra 
intressen som handlar om att exploatera grönområden, att nagga lite i 
kanten av ett rekreationsområde eller en parkmiljö. Det får säkerligen 
många, inte bara planerare, att fundera kring ytorna i våra städer. I mitt 
fall fastnade jag för hustaken. I ett vidare perspektiv har debatten kring 
bristen på lämpliga platser att bygga på lett till att man på regeringsnivå 
låtit undersöka om möjligheten att bebygga platser som tidigare 
bedömts alltför bullerstörda (Näringsdepardementet 2013). Sådana 
platser, som bullerbuffrar, icke planerade grönområden har redan 
tidigare diskuterats. I litteraturen benämns de som exempelvis 
mellanrum. För att förstå takets sammanhang i denna debatt krävs en 
viss insikt om dessa mellanrum. 

MELLANRUM 
Det som jag i följande benämner som mellanrum benämns i litteraturen 
med en mängd olika namn, några med utgångspunkt i hur de används, 
andra utifrån hur de tillkommit. Som exempel benämner Nielsen (2001) 
dem som øverskudslandskap, oplanerade restplatser som kommit till i 
och med ett plan- eller designarbete men som i sig inte är en tänkt del 
av samma arbete, det ena råkar bara föra med sig det andra. En flygplats 
för till exempel med sig en hel del ytor i form av buffertzoner både 
inhägnade och öppna. Bauman (2001) resonerar liknande om platser 
som rester efter något annat med begreppet "empty spaces", men i 
begreppet lägger han även individens tankeidé om platser som konstiga, 
farliga eller tråkiga. Liknande resonemang för Cuper & Miessen (2002) 
när de talar om "Spaces of Uncertainty", platser vars funktion inte 
designats. Wikström (2005) talar om det svenska planeringsbegreppet 
impediment som inbegriper platser som anses vara av lågt eller inget 
värde. Exempel kan vara buffertzoner för buller eller för transporter med 
farligt gods. De kan därmed ses som platser planerade emot något (emot 
buller) istället för för något. 

Gemensamt för flera av författarna som diskuterar dessa mellanrum är 
att de trots eller kanske just på grund av deras oplanerade karaktär ses 
ha ett särskilt värde. Platserna inbjuder till spontan och fri användning. 
Det kan gälla allt ifrån barns kojbyggande eller gångstigar genom ett 
skogsområde mellan bostadsområde och gata, till mer ljusskygga 
aktiviteter mellan eller inom industritomter (Cuper & Miessen 2002, 
Wikström 2005).  
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En annan beskrivning av dessa platser är att de är platser i väntan på 
något, i vissa fall konkret i och med att de reserverats för framtida 
ändamål. Exempelvis som reservat för en tänkt vägsträckning som av 
någon anledning inte kommit att realiserats på många år. I andra beskriv-
ningar är planerna för platserna kanske inte lika konkreta men finns ändå 
med i tanken hos kommunen som planresurs för framtida exploatering 
(Saltzman 2009). 

TAK 
Det platta taket blev i och med funktionalismens intåg i Sverige ett 
vanligt arkitektoniskt grepp vid ny bebyggelse. Tillskillnad från tidigare 
kraftigt vinklade tak skapades nu beträdbara ytor. Den primära 
funktionen är väderskydd, men frågan är om det alltid är tänkt och 
planerat i någon vidare bemärkelse. Självklart är avsaknaden av synligt 
tak, som ett sadeltak också en del i gestaltningen av en byggnad och ett 
tak passar inte enkelt in under begreppet ”mellanrum”, men ytan har 
samtidigt likheter med exempelvis Nielsens øverskudslanskap. Ett platt 
tak kan i många fall kännas som en rest eller konsekvens av ett 
designarbete och inte en uttänkt del av det. Den yta som faktiskt skapas 
spelar sällan en roll för byggnaden, om än det på senare tid blivit 
vanligare med en form av passiv roll genom grönska eller 
energiutvinning. 

En stor skillnad i jämförelse med de tidigare nämnda mellanrummen är 
dock att dessa oftast återfinns i marknivå och är mer eller mindre till-
gängliga. De gånger personer ger sig upp på ett tak som inte har en 
planerad användning tenderar det att både synas och beivras, vem som 
helst har inte på ett tak att göra. Taket är en låst yta och kan inte anses 
dela mellanrummets tendens till flexibelt och spontant användande.  

Närmast till hands blir en jämförelse med Saltzmans (2009) tidigare 
nämnda tankar om mellanrum som planresurs. Även om ett tak inte 
lämpar sig för spontana aktiviteter går det att planera och bygga om det 
för en annan funktion än endast väderskydd. Problemet här är att taket 
till skillnad från mellanrummet inte uppmärksammats i någon större 
grad som en sådan resurs. En förändring skedde 2004 då lagen om tre-
dimensionell fastighetsbildning infördes i fastighetslagstiftningen och 
det har sedan dess gått att se visst intresse för att bebygga tak för andra 
ändamål än vad grundbyggnaden varit till för. Till exempel radhus 
ovanpå en kontorsfastighet. Taket som resurs har alltså uppmärksam-
mats, men ännu i begränsad omfattning. Det är fortfarande i undantags-
fall taket används och när det väl görs, sker det ofta med påbyggnad, och 
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i praktiken skapandet av ytterligare ett tak. Alternativt sker det i form av 
ett mer passivt användande och inte med tanke på att det ska beträdas. 
Arbetet kommer därför att fokusera på tak med aktivt användande och 
där taket likt mellanrummet spelar en roll i ett större sammanhang. Inte 
bara lokalt för byggnaden utan framförallt för staden. Det blir därmed av 
intresse att studera mer eller mindre offentliga tak.  

OFFENTLIGT 
Platser tänkta för offentligt användande bör utformas med tillgänglighet 
och öppenhet i fokus. Med en offentlig plats på tak försvåras troligen 
dessa förhållanden främst i och med höjdskillnader. Hur tas den 
utmaningen an vid utformandet? Eller går det att tillämpa samma 
principer som för andra offentliga miljöer? 

Intressant kan även vara att se om den förändrade fastighetslagstift-
ningen haft någon effekt för offentliga tak, där ägoförhållandet för 
platsen enligt bland annat Olsson & Wikström (2012) har stor betydelse 
för om platsen kan kallas och uppfattas som offentlig. 

Att byggentreprenörer har börjat öppna ögonen för takets potential är 
tydligt. Inom den kommunala planeringen är det dock svårt att se några 
spår av att takets roll skulle börja tas tillvara. Det skulle därför vara 
intressant att få med denna ytterligare dimension i sammanhanget. 
Tänker planeraren kring taket som resurs och i sådant fall vad tillskriver 
de det för möjligheter och begränsningar och har det sett någon 
förändring sedan 2004? 
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SYFTE 
Arbetets syfte är att ifrågasätta och undersöka takets plats inom 
planeringen, med fokus på dess lämplighet som offentlig plats. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

1. Vilka faktorer gör tak lämpliga (respektive olämpliga) för offentligt 
användande? Hur kan de upplevas och användas(motverkas och 
kompenseras för)? 

2. Hur ser planerare på takens möjligheter att bidra till offentligt 
tillgängliga platser i staden? 

 

AVGRÄNSNING 
Tak används på många och mer utförliga sätt i andra delar av världen än i 
Sverige och dessa kan med fördel användas som exempel på hur utform-
ning och funktion kan utföras, men på grund av just klimat, lagstiftning, 
kulturhistoria finns det en poäng att fokusera huvuddelen av arbetet till 
svenska förhållanden. 
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METODER  
Jag kommer att använda mig av två metoder, fallstudie och intervju.  

FALLSTUDIE – EN BILD AV VERKLIGHETEN 
Så hur ser det ut med offentliga takprojekt i Sverige? Det finns få 
välkända sådana, men när det sker tenderar de stora projekten ändå att 
slå igenom. Kanske mest känt är Emporia i Malmö och det är ovanligt 
stort tak i dessa sammanhang. Byggnaden är även ritad av ett av de 
större arkitektkontoren och det ger även en speciell dimension i och 
med platsens läge ovanpå ett köpcentrum. Ett annat tak som jag 
sprungit på och förbi många gånger är del av Asplunds stadsbibliotek i 
Stockholm. Det är en plats som många personer rör sig förbi och i viss 
mån igenom varje dag, samtidigt har jag personligen aldrig uppfattat 
platsen som använd. Här finns dimensioner i och med dess centrala läge, 
del av en publik byggnad och närliggande populära park. Takets låga höjd 
kan också vara intressant som kontrast till andra exempel.  

Vidare finns två exempel vilka båda var i projektstadiet under större 
delen av studien. Park1 var tänkt som en kontorsbyggnad för offentliga 
ändamål, så som räddningstjänsten och taket var tänkt att husera en 
servering och en offentligt öppen och tillgänglig park. Det gällde ett 
centralt läge i Stockholm med ett högt läge på 50 meter upp med utsikt 
som huvudsaklig kvalité. Projektet lades dock ner i mitten av april 2015. 
Jag har dock gjort bedömningen att projektet är fortsatt användbart för 
studien och kommer därför att inkludera exemplet. Inspiration Rosendal 
är det andra projektexemplet och ger prov på ytterligare en dimension. 
Som ett bostadshus med ambitionen att vara mer än bara just bostad, 
med ytterligare service som egen cykelverkstad och restaurang med 
rumsservice. Här spelar taket en central roll för de boende med löpar-
bana och basketplan, men är även tänkt att vara tillgängligt för 
allmänheten. 

Det sista huvudexemplet är Hötorgscity som bjuder på en tidigare vers-
ion av offentligt tak i Sverige. Det var två ihopkopplade takterrasser 
belägna mitt i centrala Stockholm. Taket kom att stängas för allmänheten 
under tidigt 70-tal och under 90- och 2000-tal att byggas om. Taket har 
alltså genomförts, men medger samtidigt inte studier på plats.  

Fem exempel kan sägas vara i minsta laget för en studie, speciellt när 
endast två av exemplen finns tillgängliga i dagsläget. Antalet beror i stor 
del på tillgången och visar på att det offentliga taket är något av en 
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nymodighet i Sverige.  Studien var initialt tänkt att vara begränsad till 
Sverige. Främst för att den studerar förändrad svensk lagstiftning och 
planerares inställning till detta relativt nya fenomen sam av ekonomiska 
och tidsmässiga skäl. Som kompensation till det låga antalet färdigställda 
fall inkluderas därför även kortfattat två utländska exempel i form av, 
universitetsbiblioteket i Warszawa samt köpcentret La Vache Noire i 
Paris. 

För analys av de olika exemplen krävs en litteraturöversikt för 
användande av offentliga platser. Utgångspunkt för den inhämtningen 
tas i för mig tidigare kända författare, såsom Jan Gehl och Tomas 
Wikström. Med hjälp av deras källor har jag funnit ytterligare intressanta 
vinklar på ämnet.  

Den teoretiska ram som arbetats fram utifrån främst Gehl och Wikström 
används sedan för att först beskriva och sedan analysera de sju taken. 
Detta sker genom observationer på platser som varit möjliga att besöka, 
som för Emporia och stadsbiblioteket samt granskning av planer, skisser 
och bilder för Inspiration och Park1 samt de två utländska exemplen där 
bilderna beskriver faktiska förhållanden istället för idén om desamma. 
Hötorgscity studeras utifrån historiska foton och pressinformation. Det 
kan även bli aktuellt att ta del av och granska annat skrivet material om 
platserna. Observationer på plats tar formen av systematisk observation 
i och med dess koncentration till punkterna i den teoretiska ramen. 
Detta för att strukturera arbetet så att det färgas i så liten mån som 
möjligt av personen bakom forskaren (Denscombe 2009). Det är dock 
inte uteslutet att andra som genomför en likande studie ser och 
registrerar andra saker. 

INTERVJU – EN BILD AV TANKEN 
Diskurser och praktiska exempel kan ge en uppfattning om takets roll 
och dess förutsättningar, men hur ser planeringsutövaren på taket som 
en resurs i sitt arbete och vad kan en förändring av fastighetslagstift-
ningen ha för effekt på offentlig användning av tak? För att komma åt 
denna kunskap bedömer jag att intervjuer med just planerare är den 
lämpligaste metoden.  

Det blir en kvalitativ studie med intervjuer av semistrukturerade karaktär 
involverande ett fåtal planerare. Det ger chansen till mer djupgående 
resonemang och möjlighet att följa upp frågor och ämnen på ett sätt 
som exempelvis en bredare enkätstudie inte skulle medge. Samtidigt ges 
planeraren frihet att sväva ut något i sina svar(Denscombe 2009). Det 
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blir även möjligt och till viss del en nödvändighet att snäva in urvalet till 
planerare som har erfarenhet av projekt som involverar taket. Alla plane-
rare har inte haft med takprojekt att göra och har därmed begränsade, 
om några, erfarenheter att dela med sig av.  

Som underlag och utgångpunkt för intervjuerna används begrepp från 
den teoretiska ramen om offentliga platsers användning samt den 
förändrade fastighetslagstiftningen. Intervjuerna är genomförda per 
telefon och i stora drag nedtecknade på papper.  
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TEORI 
Under denna rubrik följer en redogörelse för den teori som kommer att 
användas vid analys av exemplen i fallstudien, samt en redovisning för 
förändringen av fastighetslagstiftningen. 

OFFENTLIGA RUM/PLATSER 
Studien begränsas till tak som är allmänt tillgängliga och det är därmed 
nödvändigt att beskriva detta begrepp, vad är en offentlig plats? 

Det offentliga rummet i staden kan i fysisk mening beskrivas som stads-
rummet, gator, torg och parker. Det är platser som är tillgängliga för 
allmänheten, men det finns samtidigt en social dimension, alla platser 
som rent fysiskt är tillgängliga kan ändå uppfattas som otillgänglig. Det 
kan gälla sociala normer, föreställningar om olika grupper av människor 
och hierarkier för att nämna några(Wikström & Olsson 2012). Exempel 
finner man lätt i vardagen, som att tiggare sitter precis utanför köpcent-
ret eller t-banestationen oavsett väder, fast platserna av många ändå 
skulle klassas som offentliga. I köpcentret kan konsumtionen hindras av 
störande element, exempelvis som vid en teateruppsättning jag en gång 
skulle se i Solna (köp)centrum. Teaterguppen fick inte framföra sin 
föreställning en andra gång eftersom handlarna hade klagat på att de tog 
för stor uppmärksamhet från deras affärer vid det första tillfället. Platsen 
är därmed inte alls att betrakta som offentlig, den är tillgänglig för 
besökare men med begränsningar. I detta fall är begränsningarna 
beroende av ägaren och i förlängningen dennes hyresgästers intressen. 
Wikström & Olsson menar att just ägandet är en central del för om en 
plats är offentlig eller inte, om ägaren inte är just det offentliga; 
kommun, stat eller landsting, är det därmed inte självklart att betrakta 
platsen som offentlig. Det finns därför en tradition att dela upp platser i 
hel- och semi-offentliga. Där den senare är förknippad med 
begränsningar och exkludering som i fallet med köpcentrat(ibid.). 
Fallstudien inkluderar exempel från båda kategorierna och det kommer 
att visa sig att det inte alltid är självklart inom vilken platsen hör hemma.  

En annan del i graden av offentlighet är fysisk öppenhet. Hur ser 
ingångarna till platsen ut? Många av stadens rum och platser har inga 
egentliga ingångar utan utrymmet eller miljön löper i ett, men för visa 
parker och i allra högsta grad köpcentrum och inbyggda affärsdistrikt 
gäller annat. Där finns en gräns inte bara i själva ägandet utan även i 
form av ett klart innanför och utanför. Taken i studien kommer även här 
visa sig skilja ut sig emot varandra och även mot andra offentliga platser. 
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ANVÄNDANDET 
Användandet av offentliga platser har från den akademiska världen 
belysts kanske främst från socialvetenskapligt håll med författare som 
exempelvis Jane Jacobs, Richard Sennet och Zygmunt Bauman i spetsen. 
Det har samtidigt skett en utveckling även från arkitektsidan med 
exempelvis Jan Gehl. 

I How to study public life(2013) presenterar Gehl en gedigen checklista 
till hjälp vid granskande av offentligt liv och dess platser. Han redovisar 
även för hur han i The new city life(2006a) skurit ned den listan till tre 
huvudkategorier: skydd, bekvämligheter och design för tillvaratagande.  
Sammanlagt tolv punkter(från tidigare 42). Innehållet bygger vidare på 
idéer han skrivit om redan i Life between buildings (2006b). Jag kommer 
i detta arbete utgå från en modifierad lista (ses nedan) som Gehl lägger 
fram i How to study public life där de olika punkterna beskrivs i detalj 
med hjälp av de två andra nämnda böckerna. 

Utöver Gehl kommer även Tomas Wikströms idéer om den responsiva 
staden att vara en egen fjärde kategori. Med punkterna Kopplingar samt 
Avtryck och påverkan. De båda författarna hänvisar själva ibland vidare 
och det kan därmed bli aktuellt att väva in dessa forskare eller 
författares idéer, men det kan även gälla andra författare vars forskning 
har bäring på en vis punkt eller kategori. Under varje punkt kommer jag 
kort att spekulera om hur en applicering på tak kan tänkas skilja sig, 
detta för att förankra läsaren och arbetet i tanken på taket(kursiv text). 

 Jan Gehl  Tomas Wikström 

Skydd Komfort Kvalitéer Responsivitet 

Trafik och 
olycksrisker 

Gående Klimat Kopplingar 

Brott och våld Stående 
Vyer, estetik 

och natur 
Avtryck och 

påverkan 

Besvärande 
klimat och 

sinnesintryck 
Sittande 

Småskalig 
service 

 

 Seende   

 
Lyssnande och 

talande 
  

 Lekande och ro   
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SKYDD 
Första steget vid utformande eller utvärdering av en offentlig plats eller 
större miljö är att se över skyddet. Skydd, som Gehl(2009) menar är en 
grundförutsättning, utan det tillgodosett blir de andra kategorierna 
ointressanta. 

TRAFIK OCH OLY CKS RI SK ER 

Gehl fokuserar här på de gående och deras säkerhet gentemot andra 
trafikslag, främst biltrafik. Poängen är att se till att skydda de gående, 
men också i allra högsta grad se till att trygghetskänslan är hög.  

Här skiljer takets position ut sig mot andra offentliga miljöer i staden. 
Trafik är sällan lokaliserad i denna höjd och olycksrisken mellan trafik-
slag är därmed inte aktuella att diskutera. Det tillkommer dock en annan 
risk- och trygghetsfaktor, fallrisk från hög höjd. Det är därmed av stor 
vikt att hantera känslan för höjden på ett sätt som inger trygghet, men 
samtidigt inte leder till respektlöshet emot den faktiska faran. En annan 
riskfaktor är utrymning av en byggnad på grund av exempelvis brand, 
för det gäller ju nu en byggnad till skillnad från exempelvis ett torg. Det 
finns självklart brandsäkerhetsföreskrifter och regler kring nödutgångar 
och kapacitet. Skillnaden blir här upplevelsen av på vilken typ av plats 
man befinner sig, det föreligger troligen små risker vid en brand i en 
vanlig park om man jämför med en brand under en takpark. 

BR O TT OCH  V ÅL D  

För att skapa förutsättningar för en bra offentlig miljö eller plats krävs 
även skydd mot brott och våldsyttringar. Här instämmer Gehl med Jane 
Jacobs(1961) om att miljön, platsen eller gatan behöver bevakas, av 
boende, affärsidkare och folk i rörelse. Om det finns en allmän 
upplevelse av att man som besökare/främling alltid syns av andra 
skapas en trygghet som i grunden är självförstärkande då även 
främlingar ser/bevakar. 

Ett steg för att uppnå en sådan miljö är tidsmässigt överlappande 
funktioner så som arbetsplatser, bostäder, handel och rekreation där 
alla aktiviteter bidrar till en form av uppsyn. Men det gäller även 
belysning, det är av vikt att inte bara personen själv ser hur miljön ser 
ut, utan även att det går att se varandra. 

Taket medför här speciella förutsättningar delvis beroende av omkring-
liggande bebyggelse, finns det byggnader som överblickar, finns det 
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stråk som korsar taket? Om taket istället ligger solitärt med endast 
traditionella tak runt omkring blir platsen helt klart mer utsatt. Känslan 
av att bli sedd minskar avsevärt och skulle kunna påverka i vilken grad 
platsen används, vilket i värsta fall blir en negativ förstärkandeprocess, 
exempelvis i form av tillhåll för gäng som inte respekterar andra 
individers okränkbarhet. 

BESV ÄRANDE  KLIM AT OCH SIN NESIN TRYCK  

Det är inte bara möten med människor som behöver tas i beaktande. 
Klimatet spelar även en stor roll, speciellt vårt nordliga klimat med de 
relativt stora skillnader som råder årstiderna emellan. Vind, regn och 
snö måste uppmärksammas vid utformandet av en plats för offentlig 
användning. Hur spelar omkringliggande bebyggelse in på vindarna(höga 
hus som drar ner eller skyddar mot kalla och starka vindar?). Går det att 
skapa skyddande platsbildningar vid nederbörd? Skydd mot värme är 
inte lika angeläget för oss här i norr, men bör ändå tas med i tanken, 
speciellt om det gäller en mindre grön miljö med mycket stenläggning 
som lätt alstrar värme soliga sommardagar, finns det möjligheter till 
skugga? Skydd mot Kyla är av större vikt, samtidigt som det är svårare 
att skapa utomhus. 

Förutom naturens krafter finns det även mänskligt skapade 
oanständigheter att beakta. Smog och stank förstör självklart 
potentiallen för en plats att vistas på eller röra sig igenom. 

Även här är taket ofta en utsatt plats i förhållande till andra stads-
miljöer. Det höga läget ger andra vindförhållanden och stank och 
föroreningar är inte lika enkelt att undvika. Det bör därmed vara extra 
viktigt att hitta lösningar för att minska den utsattheten. Högre hus som 
läar eller mindre rumsbildningar kan kanske vara sätt att uppnå lämpligt 
mikroklimat.  
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KOMFORT 
Med skyddsbehoven tillgodosedda blir nästa steg att se över komforten. 
Hur gör man det enkelt och bekvämt för användning och användare? 

GÅ 

Fotgängarens rörelse genom staden kan ses som en nödvändig transport 
från en plats till en annan. Samtidigt är gåendet/promenerandet, också 
en aktivitet med egenvärde i sig i form av bland annat motion och 
rekreation. En viktig aspekt av det offentliga rummet är utrymme, det 
måste finnas ett mått av rörelsefrihet samtidigt som ytorna inte tjänar 
på att vara alltför stora och därmed glesa eller tomma.  

För större ”tomma” ytor spelar en kanteffekt in, det finns en tendens att 
röra och uppehålla sig i kantzonen på exempelvis torg. Den större ytan 
blir överblickbar samtidigt som fasaden bidrar med en småskalighet.  

Med överblickbarhet följer även en tendens att välja den kortaste 
vägen. Det är bara kraftiga barriärer såsom kraftigt trafikerade gator 
som får fotgängare att ta en längre väg än den ”synliga”.  Mindre 
besvärligheter så som sämre underlag eller nivåskillnader spelar ingen 
större roll i dessa fall. 

Med undantag för genande rörelse är dock höjdskillnader och rörelse i 
höjdled, främst uppåt, problematiskt till den grad att Gehl rekommen-
derar att det bör undvikas. Alternativt måste de förkläs så att de inte 
upplevs mer ansträngande, exemplen som ges är genom trappor i 
sektioner med vilplan, men ännu hellre med låglutande ramper. 

Samtidigt måste tillgängligheten fortfarande vara god. En förklädnad får 
fortfarande inte exkludera ”svagare” personer från delar av den offent-
liga miljön. Det gäller inte bara rörelse i höjdled utan även goda 
materialval för markbeläggning generellt.   

En viktig aspekt för taket när det gäller gående är hur den relativt be-
gränsade ytan som taket är kopplas till resten av stadsrummet, om det 
så är i samma nivå i form av andra tak, eller kanske viktigast och mest 
realistiskt till gaturummet i markplan. En annan aspekt är den om själva 
rörelse upp till taket, att få besökaren att anstränga sig det lilla extra för 
att ta sig upp, om det så är via ramper eller trappor och en kroppsligt 
fysisk tröskel, eller via hiss och kanske en inskränkande tröskel. Har jag 
rätt att gå in här? 
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STÅ 

Att bli stående på en plats kan vara rent funktionellt, som vid trottoar-
kanten vid ett övergångsställe. Det är dock vid oplanerade möten, 
mellan främst bekanta men även obekanta som platsens kvalitéer spelar 
in mest. Även här spelar kanteffekten in, på en öppen plats stannar få 
personer ute på den större ytan utan det är längs fasader, vid rumsbild-
ningar och i transitzoner mellan olika ytor som det ges bäst förutsätt-
ningar för stående vistelse. Ryggen är skyddad och andra personer ser 
ens ansikte och uttryck innan de kommer alltför nära.  

Även möblering kan ge bra förutsättningar för stående vistelser, som 
något att luta sig på eller mot. 

Kanteffekten är av stort intresse att ta med sig vid utformade och 
granskning av taket som offentlig plats. Andra byggnaders fasader finns 
inte att tillgå och det finns därmed ett behov av att skapa kanter på 
själva taket. 

SI TTA 

För en mer långvarig vistelse på en offentlig plats krävs det möjligheter 
till att sitta. De möjligheterna kan och bör se olika ut för att täcka in 
olika grupper av människor samt olika typer av vistelse. Med tanke på 
det delar Gehl upp sittplatser i primära, där huvudsyftet är just sittande, 
som bänkar och stolar samt sekundära där huvudsyftet inte är det mest 
intressanta så länge som en grad av sittfunktion finns. Med en balans av 
primära och sekundära sittplatser görs det möjligt för personer med 
högre krav på sittplatser att vistas på platsen, samtidigt som den inte 
upplevs som tom och öde om inte alla sittplatser är välanvända. 

Primära sittplatser bör alltså inte användas som utfyllnad. En besökare 
ställer i regel högre krav på en plats vid en längre vistelse än en kortare 
så sittplatser bör placeras i ett sammanhang så att platsens kvalitéer 
utnyttjas på ett bra sätt, som sol, vind, vyer och överblickbarhet. Kant-
effekten spelar även här in så sittplatser bör placeras i kantzonen 
alternativt att små rumsligheter skapas.  

Gehl beskriver även sittande och stående som en basnivå för interaktion 
och aktivitet på en offentligplats. Aktiviteter kan gå från mer passivt i 
kanten till något mer aktivt mer centralt på platsen. 
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Sittande bör gå att tillgodose på liknande sätt som för andra offentliga 
platser även på taket. Det gäller att förhålla sig till tidigare beskriven 
problematik med kanter och platsbildningar. 

SE 

Som nämnts under tidigare punkter är översikt viktigt för en offentlig 
plats. Det gäller i större skala för platser och miljöer i stort, men även i 
mindre skala mellan människor. Gehl exemplifierar med amfiteaterars 
och föreläsningssalars form, där ges både översikt över platsen och dess 
användare. Med tanke på just skalan hänvisas till Kevin Lynch (1962) där 
han undersökt lämpliga mått på offentliga miljöer vilket ger ett ut-
rymme mellan det mer intima 25 meter upp till och med 110 meters 
större och öppnare miljöer. Större ytor upplevs som alltför storskaliga 
och bidrar negativt till användandet och upplevelsen av platsen. 

Det kan även gälla belysning. Belysning för att lysa upp rummet, 
användarna av rummet och inte minst deras ansikten. Viktigt att betona 
är att det är skillnad på att belysa en trafikled och ett gångstråk. Det 
handlar mer om vad som belyses istället för styrkan. 

En taklokalisering bör inte innebära skilda förhållanden för seende.  

LYSSN A OCH  TALA 

Säkerställande av en god offentlig miljö för konversationer handlar i en 
stad i hög grad att förhålla sig till trafikens buller. En vältrafikerad gata 
tenderar att generera så pass hög bullernivå att personer har svårt att 
höra varandra även på nära avstånd. 

En annan aspekt är hur platser är utformade vad gäller möten mellan 
främlingar. Hur är bänkar eller sittgrupper placerade? Är de sittande 
näst intill tvingade att interagera med dem på motsatt bänk, eller finns 
inga möjligheter då bänkarna står rygg i rygg? Rekommendationen här 
kan vara ett mellanting med en L-utformning där både frihet och 
möjlighet ges. 

En takplacering för med sig positiva effekter när det gäller trafikbuller 
från lokala gator och det blir därmed inte en lika viktig faktor att 
förhålla sig till vid utformningen. 
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LEK  O CH  RO 

En god offentlig miljö bör ge möjligheter till både tidigare nämnda mer 
passiva användning men också mer aktiva och fysiska aktiviter. Det krävs 
alltså ett visst mått av flexibilitet och yta. En flexibilitet som inte stannar 
vid lek och motion under för- och eftermiddag utan dygnet runt och i 
bästa fall även året runt. Pågående aktiviteter bidrar även till mängd och 
kvalité på saker att observera och uppleva på en plats, besökaren kan 
känna sig delaktig även om den in är medaktiverad i ren fysisk mening. 

Taket som plats bör inte medföra några extra utmaningar, det finns 
snarare möjligheter att inkludera mer storskaliga eller avlägsna 
aktiviteter. Saker som sker på taket skulle kunna uppmärksammas på 
andra platser i staden. 
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KVALITÉ 
Som sista del tar Gehl upp ”delight”, här fritt översatt till kvalité, som 
blir intressant först när de tidigare två kategorierna är tillgodosedda. 
Det handlar om att ta tillvara platsens inneboende kvalitéer, men även 
att utformning och material är av god kvalité och i mänsklig skala samt 
att platsen möjliggör för interaktion av olika slag.  

DE  POSI TIV A AS PEK TE RN A AV  KLIM AT 

Här återfinns en del aspekter från skyddsrubriken, men fokus ligger 
istället på tillvaratagandet av de positiva. Positivt att ta tillvara finns det 
också gott om, som sol men även skugga. Hur utnyttjar man solförhål-
landena på ett balanserat sätt? Möjligen lämpar sig platsen inte för 
balanserad användning utan en viss aspekt spelar sådan stor roll att den 
får ta överhand. Blåsten längs kusten såsom i Västra hamnen i Malmö är 
kanske ingen kvalité eller ett nöje att uppleva, men den är samtidigt en 
del av platsen karaktär. 

På samma sätt som det ur ett skyddande perspektiv är mer utsatt, har 
taket även ur ett tillvaratagande perspektiv stora möjligheter för 
användandet av de positiva sidorna av klimatet. Ett tak är i regel mer 
utsatt för vinden i och med dess läge i höjdled i förhållande till andra 
byggnader, liknande gäller för ljusförhållanden. Frågan är om det ges 
större möjligheter att ta tillvara på kvalitéerna i likhet med dess större 
utsatthet.  

DE  POSI TIV A IN TRY CK EN  AV  VYE R,  ES TE TIK  OCH N ATUR  

För att en offentlig plats eller miljö ska vara attraktiv att röra sig i eller 
vistas på krävs även att platsen bjuder på upplevelser. Det handlar i hög 
grad om att ta tillvara på platsen kvalitéer, som utsikt, grönska, vatten-
kontakt med mera. Det handlar även om goda materialval, tidigare har 
funktion nämnts men det är också av vikt att det är estetiskt tilltalande 
och att det finns ett visst mått av detaljrikedom.  

Taket har här stora möjligheter att erbjuda extra kvalitéer med tanke på 
vyer och utsikt. Inte minst att det troligen ligger högt upp, utan även att 
blicken från ovan kanske bjuder på något nytt och ovant för besökaren. 
Att platsen är på ett tak kan kanske vara en kvalité i sig? 
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SM ÅSK ALI G SE RVICE  

En offentlig plats bör ha ett mått av service som både attraherar och 
betjänar besökare. Det kan vara i form av postlådor, anslagstavlor och 
skyltning. Det handlar om form för uttryck och form för intryck. 

Taket bör här inte medföra några speciella förhållanden. Samma krav 
som ställs på en offentlig miljö i form av småskalig service i markplan 
bör kunna ställas för en plats även på tak. Samtidigt som det inte 
medför några särskilda problem eller speciella lösningar. 
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RESPONSIVITET 
Tomas Wikström presenterar i texten Den responsiva staden(2009) 
begreppet social responsivitet. Det är ett begrepp han lånat från 
socialantropologen Johan Asplund(1987) vilken använder begreppet för 
att beskriva hur människor responderar på varandra. Wikström använ-
der istället begreppet för att studera det sociala samspelet som den 
byggda staden och stadsrummet ger, hur responderar människor på det 
byggda? För att ge en bild av vad Wikström lägger i begreppet studeras 
hans arbete där han applicerar begreppet på offentliga miljöer på tre 
platser i Sverige; Entré Malmö, Östergatan i Malmö samt Flemingsberg. I 
de exemplen se Wikström skillnader i platsernas responsivitet, vilket tar 
sig uttryck i saker som Interaktion och appropriation, variation och 
valmöjligheter. 

EXEM PEL  1 –  EN TRÉ  MALM Ö 

Entré Malmö är ett förhållandevis nybyggt köpcentrum (invigt 2009) i 
kanten mellan centrala Malmö och motorleder och industriområden. 
Det Wikström reagerar på här är fasaderna som han beskriver som 
blinda bottenvåningar. De är släta, avskalade och saknar detaljer eller 
extra funktioner. Platsen har ändå ett mått av responsivitet i att den 
fortfarande kan ge upphov till tankar, känslor och minnen. En öde eller 
steril känsla är dock inte det som eftersträvas i en offentlig miljö. 
Liknande gäller för köpcentrets begränsning till en ingång, huset är 
utformat som ett försvarsystem. 

Allt är inte negativt i Wikströms beskrivning, han noterar att ingångens 
torg och även insidan av köpcentrat har kvalitéer, som dock inte utnytt-
jas fullt ut. Exempelvis genom uteserveringars placering i skugga eller 
avsaknad av uteservering för en servering med gott läge. Samtidigt kan 
en plats som inte passar fotgängare i stort vara till nytta för andra, som i 
Wikströms exempel skateboardåkare.  

EXEM PEL  2 –  ÖS TE RG ATAN  MALMÖ 

På Östergatan var Wikström med och genomförde en typ av inventering 
gjord över ett helt dygn. Detta för att se och fånga upp stadens rytmik, i 
detta fall hur användandet av gatan förändras under dag och natt. 

Responsiviteten i detta exempel kommer till uttryck i berättelser om vad 
som skett eller kanske kommer att ske. Till skillnad från tidigare exempel 
där åskådaren på ett visst sätt stod i centrum är det här användaren och 
den som lämnat något efter sig.  
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Det handlar om lämningar, dels i mer officiell form som reklampelare, 
löpsedlar, trafikskyltning och skyltfönster. Det är dock inte det som 
Wikström intresserar sig mest vid. Utan det är de inofficiella lämning-
arna och spåren på gatan, fasader, stolpar och elskåp som han fokuserar 
på, som stickers, affischering, taggar, graffiti med mera. Lämningar som 
inte är sanktionerade av ägare och många fall kan betecknas som skade-
görelse. Utifrån dessa lämningar går det att utläsa vad som skett, men 
även vilka användarna är och hur de uppfattar staden, olaglig affische-
ring sker längs välbesökta stråk, graffitimålningar tenderar att uppföras 
något i skymundan, men ändå så att de kan skymtas från huvudgatan in 
i gränden. Uttrycken kan ses som en brist av platser för stadens invånare 
att uttrycka sig på och nå ut med sina budskap, som allmänna 
anslagstavlor, lagliga graffitiväggar. 

Ett annat spår i stadsmiljön är slitage, något som i en modern miljö är 
något fult och tecken på förfall men i en äldre miljö kallas istället kallas 
för patina och anspelar på dess historiska användning. Wikström tar 
fasta på att det samma faktiskt gäller även för ”nytt” slitage, det vittnar 
även det om en historisk användning om än en kortare historia. Det kan 
vara i form av nötning från sittande, missfärgning från infettning när 
skejtare varit i farten eller stigbildande på ett mjukare underlag som 
gräs eller trä. Wikström kallar dessa företeelser för skrivande på stadens 
hud och ser det inte som något negativt. Han menar istället att man kan 
se det som ett tecken på liv i en stad; ”en generös stad låter invånarna 
skriva på sin hud”(Wikström 2009 Exempel 2). Lämningarna må inte vara 
permanenta, de sker ständigt en kamp mellan klister, tejp, färg och 
renhållningsarbetaren. Det är en del av stadens responsivitet, en förän-
derlighet, en interaktion mellan olika aktörer. Det kan vara mellan ett 
nytt band och potentiella fans eller politisk agiterande.  

EXEM PEL  3 –  FLE MING SBE RG  

I Flemingsberg har Wikström i tidigare studier fokuserat på mellan-
områdena, de gröna impedimenten mellan bostadsenklaverna. De 
betraktas sällan som offentliga utan det är oftast allemansrätten som 
nämns i dessa sammanhang, för hur man än ser det används de av fler 
än de som äger dem. 

Wikström har studerat stigbildningar av olika slag, som stigar genom och 
stigar till en plats inom mellanområdet. Det sker ett omedvetet men 
samtidigt gemensamt skapande och altererande av stadslandskapet. En 
person går inte på stigen för att skapa en stig, men resultatet blir det-
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samma. Wikström hänvisar till De Certeau (1984) med kopplingen att 
användaren och konsumenten av platsen även är producenter av 
samma plats. Både i form av efterlämningar från aktiviteter, men även 
via individen i form av erfarenheter och minnen som väcks vid besök på 
platsen. 

Wikström(2009) sammanfattar och menar att en stads responsivitet 
handlar om möjligheter att relatera till och bli involverad i en plats eller 
miljö.  

För planeraren handlar det inte om att färdigställa en plats och 
bestämma dess användning. Det handlar samtidigt inte om att lämna 
platsen vind för våg, det krävs en distinkt utformning av stadens vägar 
och konfiguration, med nischer för lämningar och möjligheter till 
påverkan. Frågan är vad som skall lämnas påverkbart och i vilken grad.  

Wikström(2009) avslutar med tre rekommendationer för planerare och 
byggare: 

 Bygg urbana rum som integrerar och gatunät som medger taktiska 
vägval 

 Utforma platser och ytor för skrivande av gatans litteratur 

 Ge plats för att lämna spår som kan suddas ut eller fyllas i 

 

För fallstudien delar jag upp begreppet responsivitet i två punkter:  

Kopplingar, som behandlar orientering, möjligheten att uppfatta 
kopplingar och välja väg.  

Avtryck & påverkan, berör spårlämnande och graden av påverkan 
användare av platsen kan ha på den. 
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FASTIGHETSLAGSTIFTNINGEN 
2004 ändrades fastighetslagstiftningen med tillägget av möjligheten till 
att bilda och ombilda fastigheter i tre dimensioner. Till skillnad från 
tidigare inskränkning till att endast kunna begränsa en fastighet i 
markplanet går det numera att skapa fastigheter som urholkningar i 
andra fastigheter, i, över eller under markplan. Ett centralt motiv för 
förändringen var den besvärliga situation som tidigare gällt med 
byggnation av tunnlar, broar och inte minst utnyttjande av tak. Innan 
2004 reglerades det med servitut (Justitiedepartementet 2002). Det 
fanns även stora begränsningar på hur tak fick exploateras. Som att det 
endast var fastighetsägaren som fick bebygga taket och då endast med 
hyresrätter(DN 2003).  

En fastighet som ligger innesluten i en annan fastighet kräver dock 
lösningar för tillgänglighet i olika benämningar, hur säkras teknisk 
försörjning och hur fungerar tillgången till trapphus eller hiss? Det är en 
problematik som uppmärksammats i magisterarbetet ” Problem med 
rättighetslösningar vid tredimensionell Fastighetsbildning” (Asplin & 
Henriksson 2012). En 3D-Fastighet ska tillförsäkras de rättigheter som 
behövs för att fastigheten ska kunna användas på ett ändamålsenligt 
sätt. Det kan gälla basala saker som tillgång till trapphus och tekniskt 
infrastruktur (FBL 3:1a 2pkt). I arbetet visar de på exempel där dessa 
rättigheter inte alltid upplevs som rättvisa eller ibland mer belastande 
än ändamålsenliga.  

Förändringen ger stora möjligheter för alternativa ägandestrukturer för 
tak, och det är därför intressant att se, om det haft effekt för offentliga 
takprojekt. Ett steg blir att se till exemplen i fallstudien och ifall de varit 
aktuella för ett uppdelat ägande. Ett andra steg blir att resonera med 
planerarna i intervjudelen huruvida lagförändringen haft någon effekt 
på eller uttryck i deras arbete. 
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FALLSTUDIE 
Fallstudien inkluderar fem huvudexempel på användning av tak som 
offentlig plats. Studien inkluderar även exempel utanför Sverige för att 
bredda diskussionsmöjligheterna kring offentliga platser på tak. 

Huvudexemplen presenteras var för sig utefter givna teoretiska upplägg. 
Emporia och Stadsbiblioteket kartläggs huvudsakligen från observat-
ioner på plats och Park1, Inspiration samt Hötorgscity studeras 
huvudsakligen utifrån foton och kartor. 

Exemplen från utlandet presenteras mer kortfattat utifrån kategorierna 
istället för att gå in på varje punkt. Slutligen diskuteras och analyseras 
varje punkt med inslag från samtliga exempel. 
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EMPORIA 
Emporia är ett köpcentrum belägget vid Hyllie station i Malmö i anslut-
ning till Malmö Arena. 2007 hölls en arkitekttävling som vanns av 
Wingårdhs arkitektkontor och själva köpcentrat stod klart och invigdes 
den 25 oktober 2012.  

Taket består utav 27 000 m2 park samt parkering och ligger som fjärde 
våning på byggnaden. Taket nås på fyra sätt, två via trappa inne och 
utifrån(från Hyllie stationsväg) samt två via rulltrappa inifrån och via 
parkeringshuset. Parken delar öppettider med köpcentrat vilka är 
10.00–22.00. Parken är uppdelad i olika sektioner med hjälp av 
konstgjorda kullar i vilka tekniska anläggningar vanliga för tak göms 
undan.  

I väst är utsikten fokus, i söder växtlighet nära inpå, centralt och i öster 
sittlandskap, serverings och eventmöjligheter. I norr kopplas parken till 
parkeringshuset(bild 1). Parkens utformning är dock hårt hållen och går 
igenom i alla delar i form av stängslade kullar planterade med sedum 
samt betongsten för gångytor. För utförligare planbeskrivning se 
situationsplanen på nästa sida(karta 3). 

Ytterligare bebyggelse har tillkommit och kommer att tillkomma i 
anslutning de kommande åren. Det handlar om uppförda bostäder i 
öster och kommande bostäder i söder(karta 2). Dessa bostäder har dock 
ingen koppling till parken annat än visuellt. Tongivande för byggnaden 
är dess två ingångar i form av utgröpningar i fasaden som även kommer 
till uttryck i taket i väster och kan skönjas på karta 3.  

Observation på platsen genomfördes den 11 april 2015 mellan klockan 
10 och 16. Det var molnfritt och temperaturen letade sig under dagen 
upp mot 20 gradersstrecket. Vinden var måttlig från sydväst.  

Bild 1, Innan uppförandet av 
omgivande bostadsbebyggelse 

Karta 1, här ligger Emporia 

Karta 2, kommande bostads-
bebyggelse i ljusgult 
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Karta 3, Situationsplan för takparken, parkeringshuset i norr samt kontors- och affärslokaler 
i syd och sydöst. 

Emporia 
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SKYDD 

TRAFIK OCH OLY CKS RI SK ER 

Takparken ligger tre väldimensionerade våningsplan upp och kommer 
därmed upp ifrån gaturummet och trafiken. I parkens västra del kom-
mer besökaren nära kanten på taket och trafiken blir där mer påtaglig. 
Buller från de större trafiklederna finns som på många håll i staden 
fortfarande kvar som bakgrundbrus. Bostadsbebyggelsen i öst ligger så 
pass nära intill att det är troligt att den hjälper till att dämpa oljud från 
bil och tågtrafik. Kommande bebyggelse i söder kommer inte att 
påverka i samma utsträckning i och med att parken inte vänder sig 
söderut, kullarna i söder skyddar redan i dagsläget. 

När det gäller säkerhet och upplevd trygghet kommer man som sagts 
sällan fram till kanten på taket och parken ger inte självklart känslan av 
att vara på ett tak. Det är endast i väst vid utsiktsplatsen som det blir 
riktigt tydligt, det är dock ordentligt stängslat och som besökare tvingas 
man aldrig nära kanten. 

Upplevelsen att man inte alltid är på ett tak kan möjligen vara 
problematisk när det gäller utrymning. I en vanlig park tänker man inte 
på nödutgångar och besökare i takparken uppmärksammas inte märk-
bart på möjliga sätt att ta sig ifrån taket annat än in i byggnaden. Den 
trappa som leder ner till gatuplanet i söder ligger undangömd ifrån 
resten av parken och några separata nödutgångar för själva parken 
upptäckte jag inte, endast ut på parkeringshuset. 

BRO TT OCH VÅLD  

Belysning finns i form av meterhöga pollare placerade med kort inter-
vall, de bör ge en god grund belysning men huruvida besökare uppfattar 
varandra är mer svår bedömt utan observation vid mörker. Samtidigt 
begränsas platsens användande i viss mån till när det är ljust i och med 
öppettiderna. 

Det blir tydligt att parken främst är en del av köpcentrat och inte av 
stadsmiljön i och med att trappan i söder inte annonseras ifrån gatan 
samt att den inte går att se från tågstationsuppgången i närheten. 
Trappan syns först när man kommer i höjd med den och själva trappan 
har en respektingivande längd. Det finns dock en hiss och på hisstaket 
tas formspråket från parken upp i form av sedumplantering. Det är dock 
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den enda direkta kopplingen till Hyllie i stort och det skapas därmed 
ingen rörelse genom parken, som besökare har du antigen köpcentret 
eller själva parken som målpunkt.  

De östra och centrala delarna av parken har god kontakt med bostads-
bebyggelse som bidrar med uppsyn och övervakar platsen även när 
mörkret lagt sig(bild 2). Den övervakningen är av stor vikt då rörelsen av 
människor även en solig och varm vårdag framförallt koncentrerade sig 
centralt och i väst. Resterande delar av parken besöktes mer sporadiskt. 
Rörelsen tenderade att vara från en uppgång från centrat till utsikts-
platsen och sedan ner i centrat igen. Endast ett fåtal personer använde 
kopplingen till gatan i söder eller den till parkeringshuset. 

Det är köpcentrat som generar i stort sett alla besök i parken, vare sig 
det är besökande shoppare eller lunchande butikspersonal. Det skulle 
kunna ses som en svaghet att det endast är en funktion som lockar 
personer, men ett köpcenter är så pass mångfacetterat att det möjligen 
kompenserar sig självt. Ett köpcentrum lockar många olika typer av 
personer under en stor del av dagen och parken är stängd när centrat 
inte genererar besökare. Som en del av centrat upplevs parken troligen 
även som arrangerad och bevakad på ett annat sätt än en vanlig park i 
marknivå. En återkommande känsla för mig är Stockholms Skansen, 
besökaren är anvisad vart den ska gå och vad den ska titta på. 

BESV ÄRANDE  KLIM AT  OCH SIN NESI N TRYCK 

Vinden är påtaglig i större delen av parken, den delvis kuperade ter-
rängen hjälper till att läa vissa avsnitt, men i och med att kullarna är 
inhägnade kommer man sällan riktigt nära. Den östra och södra delen av 
parken är de mest skyddade, med kullar runt omkring och bostads- och 
kontorsbebyggelse i öster. De centrala delarna är mer utsatta men det 
är framförallt i väst som vinden har fritt spelrum. Med utsikten som 
fokus blir det en nödvändighet att även släppa in vinden, speciellt för 
den upphöjda utsiktsplatsen. 

Generellt gäller det att besök på platsen blir på elementens villkor. Vid 
nederbörd finns få anledningar att ta sig upp på taket. De invändiga 
uppgångarna är klart avskilda från parken med svåröppnade dörrar 
(många av dem känns som nödutgångar och som besökare vet man inte 
riktigt om man verkligen får öppna dem eller inte) och tonat fönsterglas. 
Under högsommaren är det troligt att vind och blåst är mer av glädje än 

Bild 2, Bostäder som ser ut över 
parken, men har samtidigt ingen 
anslutning till den. 
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plåga för det finns få skuggade platser i och med utformningen med 
kullar och avsaknaden av högre växtlighet. 

Trots att de tekniska anläggningarna döljs i kullarna skyddas inte alla 
sinnen från deras innehåll. Det förekommer inget buller från ventilation 
eller dylikt, det är istället lukt eller matos från restaurangerna nere i 
köpcentrat som lägger sig över delar av parken. Det stör upplevelsen 
generellt, men förstärks i och med att det inte finns något som kopplar 
lukten till platsen, det finns inga restauranger på taket. I och med ett 
köpcenters karaktär är restaurangerna igång större delen av öppettiden 
och lukten är därmed inte begränsad till lunch och middagstider. 

KOMFORT 

GÅ 

Ytor för transport är vältilltagna och samtidigt som de inte blir för stora i 
och med parkens indelning i olika sektioner. Beläggningen är i regel 
betongsten men på vissa ställen bryter gräs genom stängslet, det sker 
dock inte på gångytans bekostnad(bild 3). Vid besöket är samtliga 
brunnslock täckta av trafikkoner, möjligen har det funnits snubbelrisk. 

Just indelningen i olika sektioner gör att parken bjuder på upptäckar-
känsla och som besökare vet man inte vad som gömmer sig bakom 
kullarna eller för den delen hur stor parken är. Ibland belönas man med 
en rumsbildning en annan med utsikt.  

Taket nås med hjälp av trappor eller hiss där trapporna skiljer sig rejält 
från varandra. En av de två trapporna inomhus är alldeles för flack och 
den utomhus är inte uppmuntrande i sitt raka utformande, man ser inte 
vad man ska upp till utan bara en lång trappa. Den andra av inomhus-
trapporna är en rulltrappa, men kompenserar inte för de andra i och 
med att de ligger på skilda ställen och man är troligen inte medveten om 
alla valmöjligheter. 

Väl uppe på taket behöver man inte röra sig uppåt annat än om man vill 
komma åt den högsta utsikten, även om kullarna bjuder på ett kuperat 
landskap är de inte till för att beträdas. 

STÅ 

Det finns få starka kanter i parken, men stängslet skapar samtidigt en 
mängd platser för stående och lutande. Även om det är en yta bakom 
stängslet är det en stängd yta där det inte förväntas röra sig någon.  

Bild 3, stängsel, betongsten 
och gräs 
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Detta visar sig speciellt i väster där utsikten får besökare att stanna upp 
och diskutera det som ses. 

SI TTA 

Det finns en hel del platser att sitta i eller på. De mest utmärkande är 
den centrala läktaren (bild 4 & 5) och en större sittmöbel i öst (bild 2). 
Utöver dessa finns bänkar utplacerade längs med gångytorna, i en större 
sittgrupp i söder samt vid ett fåtal väggar. Bänkarna är enkla och saknar 
armstöd och i de fall de står fritt även möjligheter att luta sig bakåt(bild 
6). Detta innebär att taket saknar ordentligt med sittmöjligheter för den 
som behöver lite stöd när den sätter och reser sig. En indelning i primär 
och sekundära sittplatser enligt Gehl fungerar inte riktigt för parken. 
Samtliga sittplatser har en viss karaktär av sekundärsittplats, men 
läktaren och framförallt bänkarna är tydligt utformade med sittplats 
som primär egenskap. För sittandet tvärtemot ståendet blir stängslet 
besvärligare, de begränsar möjligheten att skapa just sekundära 
sittplatser, det är stängslet som avskärmar ytorna inte fasader, murar 
eller liknande. De få fasadelement som ändå finns har dock inte getts 
någon sittmöjlighet, så som det centrala glastrapphuset (bild 7). Den 
enda egentliga sekundära sittplatsen är utetrappan upp till taket (bild 8 
och 9) vilken även är den enda delen av parken som är tillgänglig dygnet 
runt i och med att grinden är belägen på själva taket. Samtidigt finns det 
möjligheter att röra sig från passivt sittande ut på fria och centrala ytor 
för mer aktivt agerande. 

SE 

Parken bjuder på goda möjligheter till översikt över närområdet 
samtidigt som det inte är vidöppet annat än i väster. Belysningens 
förutsättningar är som konstaterats tidigare svårbedömt. 

LYSSN A OCH  TALA 

Trafikbullret behandlades under tidigare punkt och påverkar inte 
möjligheterna till att lyssna eller tala med andra på taket.  

Bänkarna ger goda förutsättningar för interaktion både mellan bekanta, 
men även mellan främlingar. I och med dess varierade positionering 
finns stor valfrihet för besökare att sitta riktade utåt eller in mot andra 
sittplatser. 

 

 

Bild 4 & 5, centrala läktaren 

Bild 6, sittgrupp av bänkar 

Bild 7, Glastrapphuset 

Bild 8 & 9, trappa från gata 
till tak 
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LEK  O CH  RO 

Fri yta finns dels i form av hårdgjordyta men även i form av gräsplättar. 
Båda former med möjlighet till beskådning. Det finns en potentiell 
rörelse från mer passivt sittande till interaktion och aktiviteter 

Vid observationstillfället fanns fortfarande spår kvar efter vinterårets 
möjliga användningar i form av skridskoåkning.  

KVALITÉ 

KLIM AT 

Blåsten är som nämnts påtaglig på många platser i parken och det ses 
sällan som en kvalité att det är blåsigt på en plats i Sverige. Det går dock 
att tänka sig att vinden ändå har sin plats på ett tak, i Emporias fall kan 
det argumenteras för att blåsten har en kvalité när besökare ser ut över 
Öresund och bron. Det finns alltså en poäng i att utsiktsplatsen på taket 
också är den mest utsatta platsen avseende blåst. 

Solen är en annan central väderaspekt som fångas upp väl av i stort sätt 
hela parken. När väl solen strålar når den alla sektioner av taket och de 
större sittmöbleringarna tar den väl tillvara. Även utetrappan upp till 
taket tar solen tillvara med sitt söderläge. Att komma undan solen gör 
man dock bäst genom att gå ner i köpcentrumet. I norr är tanken att det 
ska vara mera lummigt med växter nära inpå gång och sittytor. Det är 
dock svårt att se så pass tidigt på året, men det kan tänkas att det blir en 
svalare del av parken. 

VYE R,  ES TE TIK  O CH N ATUR  

Emporias takpark bjuder på vid utsikt i väster, men för att få utblick mot 
norr och centrala Malmö behöver besökaren bege sig ut på parkerings-
huset. Öster och söder är i stort blockerade av huskroppar och kullar. 
Det är alltså väster och Öresund som gäller, och utformningen tar fasta 
på den kvalitén med nära kontakt med kanten av taket och fasta kikare. 
Det finns samtidigt möjlighet att ta sig upp än högre på en plattform 
med kikare för att ta tillvara utsikten mer och bättre.  

Sedumtak är vanliga när det talas om gröna tak och det återkommer 
även på detta tak. Det är kullarna och buffertytor utmed kanterna som 
har planterats och hägnats in. Det är en sammanhängande och 
konsekvent utformning, men känns inte igen från Skåne. Det inger mer 
en fjällkänsla (sagt av en som aldrig varit i fjällen) och med stängslet 
känns det nästan som på Skansen, man undrar vart järven håller hus 
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(bild 10). Det finns även en intention om variation, med olika teman i 
olika sektioner. Som den vilda delen där naturen lämnas till sig själv, 
eller sektionen där man kommer nära inpå växtligheten. 

Det övergripande och konsekventa draget av växtlighet går igen även i 
de hårdare materialen i form av svart och vit betongsten som 
markbeläggning och grånat trä för sittmöbler och de få synliga väggarna. 
Det som skiljer ut sig är det centrala glastrapphuset och 
parkeringshuset, de spelar mer mot köpcentrets inredning som 
använder sig av färgkodade trapphus. Den kopplingen fungerar inte 
riktigt ända upp på taket där den centrala glasstrukturen i parken går 
mer åt det blå hållet än det gröna som leder en upp inne i centret. 
Vidare representeras inte det invärtes blå trapphuset med någon färg 
alls på taket. Det kan finnas en poäng att färgerna inte tränger sig på då 
parken skiljer sig nämnvärt mot våningarna under, samtidigt finns det 
behov av ett mått av orienterbarhet. 

SM ÅSK ALI G S E RVICE  

Som nämnts tidigare har det funnits möjlighet till skridkoåkning, en inte 
okänd företeelse för en park men lite oväntat för en takpark. En fråga 
som dock snabbt dyker upp på platsen är hur mycket av servicen var 
påtänkt vid utformandet av platsen. Det är än tidigt på säsongen, men 
bodarna som senare ska fungera som café servering passar inte in med 
resten av parkens formspråk och har troligtvis kommit till som en 
eftertanke. Säsongsbundenhet är ett centralt ord för parken. Parken 
erbjuder service även i form av gratis toalett och skötrum, men likt 
caféet är det ännu igenbommat (bild 11 resp. 12). Om man ser tillbaka 
till Caféet är det en stark kontrast till resten av Emporia, inuti är det fullt 
med service, men uppe på taket är den nästan frånvarande. Parken 
annonseras i högtalarsystem som just en oas och i Emporias fall blir det 
kanske en nödvändighet att begränsa servicen för att det ska uppfattas 
som en oas.  

Parken har tre informationstavlor placerade vid tre av de fyra entréerna 
som bland annat beskriver parken generellt och specifikt dess olika 
sektioner. De visar även att det finns en eventyta framför den centrala 
läktaren med tillgång till bland annat elektricitet. Det finns ett antal 
papperskorgar även de främst placerade vid entréerna. Utöver 
informationstavlorna förekommer skyltning endast i form av anvisningar 
för rökning. Det är två skyltar som menar olika saker men ser väldigt lika 
ut. Först verkar de säga emot varandra då de sitter nära varandra, men 

Bild 10, fjällen eller skansen? 

Bild 13 & 14, rökskyltning 

Bild 12, WC 

Bild 11, café 
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tittar man noga hänvisar den ena till en annan plats, utformad som en 
pil, bild 13 och 14. Frågan är därmed om de tillför något annat än 
förvirring för den som antingen vill undvika rökare eller rökaren som vill 
visa respekt. 

RESPONSIVITET 

KO PPLING AR 

Parken har en brist på kopplingar och möjligheter att röra sig mellan tak 
och gata. Främst i form av att möjligheten inte annonseras, det går inte 
att välja en väg som inte syns. Möjligheten att röra sig upp via köp-
centrat kompenserar inte nämnvärt i och med att även köpcentrat 
saknar kontakt med gatorna. Det finns två ingångar som är kopplade till 
tågstationen respektive parkeringen.  

Till viss del går bristen på annonsering igen även inomhus, takparken 
annonseras endast via en lite skylt med ett träd i trapphusen och 
sporadiskt i högtalarsystemet. Nu är parken en så pass stor del av 
Emporia att den är känd för många så de söker sig ändå upp.  

AV T RY CK  O CH  P ÅV ER K AN 

Parken är inte offentligt ägd, men under öppettiderna ter den sig vara 
tillgänglig på samma sätt som andra offentliga parker, bara man hittar 
upp. Utetrappan signalerar inte att man träder över en gräns. I och med 
utformningen ger parken dock ett mer begränsat handlingsutrymme för 
användaren av platsen. Det finns tydligt avskilda delar som inte får 
beträdas, även om det inte uttryckligen är skyltat så. Besökare ska hålla 
sig på ena sidan stängslet. Det går dock att se spår och lämningar från 
användande utöver det planerade. 

Spåren kan vara ifrån enstaka strapatser eller stigbildande upp till en 
populär plats (bild 15). Det går alltså att ta sig fram även innanför 
stängslet, vilka som rör sig där är svårare att uttolka. 

Spår återfinns även i form av budskap eller som rester av budskap eller 
taggar (bild 16). Förekomsten av ”klotter” är ändå förvånande gles för 
att vara en plats som är central och beroende av väder väl- eller 
oanvänd. En anledning kan naturligtvis vara tidigare nämnda brist på 
(klotterbara) väggar. Affischering är troligen inte aktuellt i och med att 
det inte sker någon strömning genom platsen som i en traditionell 
gatustruktur utan strömningen sker i en mer begränsad och kontrollerad 
rutt. 

Bild 15, stig innanför stängslet 

Bild 16, spår efter spår 
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STOCKHOLMSSTADSBIBLIOTEK 
Stadsbiblioteket ritat av Gunnar Asplund invigdes den 31 mars 1928. I 
arbetet inkluderades även parken intill, nedanför observatorielunden. 
Huvudentrén riktar sig mot norr och Sveavägen med formen av ett 
terrasstak med olika typer av service i markplan. De två entréerna i öst 
och väst ansluter i förlängningen även de till terrasseringen. Själva 
terrassen utgör drygt 400m2 och är uppdelad i två separata ytor av den 
centrala trappan ner till Sveavägen (bild 17 & 18). På taket finns ett fåtal 
sittplatser, planteringar och träd. Översikt återfinns på nästkommande 
sida. 

Platsen studeras utifrån observationer gjorda den 16 mars och 18 april 
2015. Vid första tillfället var det en solig dag med temperatur upp mot 
10 grader och nära obefintlig vind. Vid det senare var det växlande 
molnighet men något varmare och liknande vindförhållanden. 

Karta 4, här ligger 
Stadsbiblioteket 

Bild 17 & 18, Terrassen respektive 
huvudentré till biblioteket 

Stadsbiblioteket 



36 

 

 

 Karta 5, Översikt för Stadsbiblioteket och dess närmaste omgivning, 
med taket i fråga avgränsat av den orangea linjen 

Stadsbiblioteket 
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SKYDD 

TRAFIK OCH OLY CKS RI SKER 

Platsen är separerad från biltrafiken genom dess läge en våning upp från 
Sveavägen. Mot Odengatan planas höjdskillnaden ut vid bibliotekets 
västergavel men muren längs takterassen fortsätter utmed. Murarna 
skärmar av kopplingen till trafiken samt minskar möjligheterna att 
komma nära själva takkanten. Detta med undantag för kanterna vid den 
centrala trappan och ut mot parken i söder. I och med taket relativt låga 
läge är konsekvensen av ett fall mindre, samtidigt finns det en risk att 
höjden inte inger samma respekt. Det handlar främst om staketet mot 
parken (bild 19). Vid behov av utrymning finns gott om tydliga och korta 
vägar från taket. 

BR O TT OCH  V ÅL D  

Om dagen bidrar biblioteket med en mer eller mindre ständig ström av 
besökare. De flesta rör sig bara några meter på taket men med hjälp av 
staketets genomsiktlighet är sektionerna inte avskurna utan syns väl. 
Kopplingarna genom platsen bidrar annars dåligt till att skapa rörelse på 
taket, trots att de är flera. Det finns en trappa och gångväg ned till 
parken i söder samt genombrytning i muren i norr mot Odengatan. Det 
finns dock ingen tid att vinna genom att ta sig via taket annat än till 
biblioteket. Besökare tenderar därmed att ha antingen själva platsen 
eller biblioteket som målpunkt. Snabbmatsrestaurangerna under taket 
genererar även besök på taket genom kunder som väljer att äta uppe på 
taket eller genom personal som avslutar arbetsdagen med en öl eller 
två.  

När biblioteket stängt tappar platsen majoriteten av besöken eftersom 
biblioteket är den enda funktionen för platsen. Servicen under taket har 
längre öppettider, men spelar mest mot taket under lunchtid. Rörelsen 
runt platsen i markplan fortsätter dygnet runt, men de gör inte taket 
mer uppmärksammet eller övervakat. Det kan då istället ske att platsen 
används som sovplats (bild 20). 

Som sagts ligger taket lågt i omgivningen och bostads- och 
kontorsfastigheterna över gatan i norr och öst bidrar inte bara som 
vindskydd utan stärker även övervakningen av platsen under flertalet av 
dygnets timmar (bild 21).  

Bild 21, omgivande byggnader 

Bild 20, Sovplats? 

Bild 19, staket 
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BESV ÄRANDE  KLI MAT  OCH SIN NESIN TRYCK  

Taket ligger lågt i sin omgivning och omges av biblioteket, andra 
byggnader och observatorielundens kulle. Tillsammans med murarna 
runt om finns goda förutsättningar för att undkomma blåst. Ifrån söder 
är det i och med parkens lägre läge och avsaknaden av mur friar för 
vinden att dra in. Med platsens läge kloss intill bibliotekets stora 
byggnadskropp ges visst skydd i form av skugga i den norra sektionen. 

Verksamheterna under påverkar taket bland annat genom tekniska 
anläggningar som luftkonditionering (bild 22). Vid observationstillfällena 
märktes varken ljud eller lukt från dessa, men vid varmare väder och 
årstid kan det tänkas medför ett eller flera störande intryck 

KOMFORT 

GÅ 

Taket har flera kopplingar och det går att ta sig genom taklandskapet på 
flera sätt och i flera riktningar. Ifrån norr utjämnas nivåskillnaden mellan 
tak och Odengatan (bild 23) medans den i öster och söder behandlas 
med främst trappor. Huvudtrappan är flack med långa låga trappsteg 
(bild 18). I söder finns valmöjligheten mellan en mer gångvänlig trappa 
och gångväg i backe mot parken (bild 24). 

I och med att platsen inte går att se genom utifrån på grund av 
höjdskillnaden samt muren är översynen över platsen utifrån inte 
tillräcklig för att gående längs gatorna i närheten ska kunna välja att 
gena över taket. 

STÅ 

Taket har med murar och bibliotekets fasad en klar avgränsning och det 
finns goda möjligheter att uppehålla sig längs kanterna. Zonen mellan 
huvudtrappan och biblioteksentrén ansluter till båda sektionerna av 
taket och med ett fåtal steg in befinner sig den stående fortfarande 
centralt och med god uppsikt över resten av taket.  

SI TTA 

Sittplatser finns primärt i form av fyra bänkar i den södra sektionen. De 
är placerade längs med sektionens norra och östra sida riktade inåt. Vid 
soligt väder är alla av dessa relativt få platser ofta upptagna och 
ytterligare besökare söker sig antingen därifrån alternativt sätter de sig 

Bild 22, tekniska anläggningar 
längs muren 

Bild 23 & 24, nivå med Odengatan 
respektive koppling till park 
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på platser i marginalerna där komfort inte är en större faktor, som vid 
staket (bild 25) eller längs muren. Det saknas med andra ord sittplatser 
generellt och sekundära saknas helt. Trapporna är antigen 
vältrafikerade, i nära ständig skugga eller passar helt enkelt inte för 
sittande. Den norra sektionen saknar helt möjligheter att sitta, muren 
och de tekniska installationerna är för höga och planteringen för låg(bild 
26). Med de bristerna för sittande skapas även få förutsättningar för en 
rörelse från det mer passiva utnyttjandet av platsen till aktivare sådant.  

SE 

Platsen är inom sig öppen och medger god uppsikt och goda 
orienteringsmöjligheter. Utåt avgränsas den till gatunivån av muren, 
men ovan gatan sträcker sig rummet till fasaderna runt omkring. 
Rummet som skapats är stort och sektionernas kala utförande bidrar till 
att de känns större än vad de är. Det övervakande av omkringliggande 
fasader som tidigare nämnts i positiv anda kan medföra även negativa 
effekter som att platsen lokalt känns avskalad och i ett större 
sammanhang uttittad och utsatt (bild 21). 

Belysningen finns i form av lyktstolpar och väggarmaturer längs med 
kanterna. 

LYSSN A OCH  TALA 

Platsen är, som konstaterats tidigare, skyddad från viss del av 
trafikbullret. Det stör inte ut möjligheterna till konversationer. Det 
större problemet är bristen på sittplatser och dess läge. De få bänkar 
som finns är riktade in centralt i de södra sektonen och spelar inte mot 
varandra.  

LEK  & R O 

Det finns mycket yta i båda sektionerna vilket borde ge möjligheter till 
olika typer av aktiviteter. Platsens avsaknad av grundanvändning i form 
av sittande och i den norra sektionen även av vistelse i andra former ger 
dock dåliga förutsättningar till att alternativa användningar ska uppstå. 
Parken i söder ger betydligt större möjligheter för detta exemplifierat i 
vattenkontakt på sommaren och skateting under andra delar av året.  

KVALITÉ 

KLIM AT 

Takterassens bänkar har placerats med solen i åtanke i den södra 
sektionen och riktade mot söder och väster.  

Bild 25, sittande i marginalen 

Bild 26, få sittmöjligheter 
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VY,  ES TE TI K OCH  N ATUR  

Platsen är del av det av Asplund ritade stadsbiblioteket och ligger kloss 
intill huvudbyggnaden. Besökaren på taket kommer därmed lite för nära 
för att ta del av byggnaden. Nära inpå är fasaden sluten och byggnaden 
påminner mer om en bunker än ett bibliotek. 

Kopplingen till parken i söder finns som nämnts i form av möjligheter att 
ta sig ner eller upp. Kopplingen i form av utsikt utöver den finns även 
den och utnyttjas genom exempelvis sittmöjligheter med vy ut över 
parken. Samtidigt är planteringarna placerade så att de blockerar något 
av den vyn. 

SM ÅSK ALI G S E RVICE 

Service på taket är begränsad till papperskorgar. Anslags och 
informationstavlor finns inne på biblioteket, men är då bara tillgängliga 
när det har öppet. 

 

RESPONSIVITET  

KO PPLING AR 

Taket har som tidigare nämnts ett antal kopplingar till gator och park. 
Det medger inte automatiskt att gående väljer att ta sig över taket, men 
det finns möjlighet till ett val. Alla kopplingar är inte tydliga i vart de 
leder och vart de kopplar förutom att de tar en till eller från biblioteket. 
På fler än ett sätt är taket del av biblioteket, men biblioteket vänder sig 
inte ut till platsen utan är klart avgränsat i funktion och uttryck till själva 
byggnaden.   

AV T RY CK  O CH  P ÅV ER K AN  

Anspråket på platsen för bibliotekets räkning är svagt och gör därmed 
platsen mindre officiell och fastlåst i form av användning. Det finns här 
möjligheter för besökaren och konsumenten att producera egna 
alternativ. Av tidigare beskrivning blir det nästan ett krav på egen 
produktion i och med platsen avsaknad av klar funktion, framförallt den 
norra sektionen.   

Avtrycken på platsen skvallrar även de om vilka delar av taket som 
används mest. Papperskorg och stolpe nära huvudentrén och trappan är 
välanvända för annonsering med stickers och taggar (bild 27 & 28). 
Samtidigt som papperskorgar och lyktstolpar längre in i sektionerna inte 

Bild 27 & 28, guerillaannonsering 
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förändrats eller använts alls i denna bemärkelse. På liknande sätt visar 
cigarettfimpar, tidningar, flaskor och muggar vilka sittplatser som är 
populärast. De kan även ge insikt att vissa platser som ser ut att inte 
nyttjas faktiskt haft en roll, som en lunch på ett luftaggregat (bild 29). 

 

Bild 29, Lunchställe 
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PARK1 
Park1 är en kontorsbyggnad med tänkt läge på Kungsholmen i Stock-
holm ritat av White tillsammans med AG arkitekter. Huset inrammas av 
Lindhagensgatan, Essingeleden (som huset även lutar ut över) samt på- 
och avfart till samma led (karta 7). Huset är tänkt att inhysa en brand-
station, samverkanscentral för räddningstjänsten, samt restauranger 
och caféer. På taket planeras en offentlig park som marknadsförs som 
Stockholms första på en höjd av 50 meter ovanför mark. Parken är 
utformad runt en central byggnad med fyra sidor där parken är i nivå 
med byggnadens våningsplan i öst och strävar uppåt i syd och norr för 
att i väster vara i nivå med byggnadens tak, det centrala taket. Detta 
ytterligare tak är tänkt att husera solpaneler och är inte tillgängligt för 
allmänheten. Hela parken omgärdas av en bredare mur(bild 30). 
Illustrationsplan återfinns på nästa sida. 

Detaljplan för projektet godkändes 2013 av stadsbyggnadskontoret, 
men i mitten av april 2015 beslutade kommunfullmäktige att stoppa 
arbetet. De tänkta hyresgästerna var inte längre intresserade. Samtidigt 
som kostnaden på omkring 2 miljarder ansågs som alltför stor för 
ändamålet enligt den nya politiska majoriteten i kommunen. Huset hade 
tidigare beräknats vara redo för inflyttning våren 2019. Trots att huset 
nu inte kommer att byggas går det fortfarande att studera dess 
utformning och takparken är fortfarande ett exempel på en offentlig 
plats på tak. För denna studie skiljer sig inte nuvarande läge sig inte 
nämnvärt från det tidigare i år. 

Studien baseras huvudsakligen på material från White arkitekters 
hemsida(2015) där de presenterar takparken samt på examensarbetet 
Dagvattenhantering och takpark för projektet PARK1 (Berglund & Åberg 
2014) från KTH gjort på uppdrag av White. Arbetet redovisar 
utformningstankarna för parken med fokus på växtlighet och 
vattenhantering, men inkluderar även ett bredare perspektiv. 

Bild 30, Park1 inrammat av vägar 

Karta 6, Här var Park1 tänkt 

Karta 7, gatustrukturen där 
byggnaden var tänkt i mitten 
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Karta xx, Illustrationsplan över Park1.   

Karta 8, Illustrationsplan 

Park1 
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SKYDD 

TRAFIK OCH OLY CKS RI SKER 

50 meter upp ligger parken väl isolerad från trafiken vad gäller säkerhet. 
När det istället gäller höjden är kanterna utformade med så pass bredd 
att besökaren inte ser direkt över kanten. Fokus blir då på utsikten 
istället för själva höjden. I och med att huvudbyggnaden fortsätter upp 
genom parken finns en stark koppling kvar till att besökaren fortfarande 
befinner sig på en byggnad. Den största skillnaden blir i väst, där 
kopplingen till huset tappas då besökaren ta sig runt för att ta sig ner 
och ut. 

BR O TT OCH  V ÅL D  

Huset och i förlängningen även parken ligger omgiven av vägar och 
sträcker sig så pass högt i omgivningen att andra byggnader inte kan 
sägas ha översikt eller uppsyn på parken. Bevakandet av platsen be-
gränsas därmed till besökare och på den östra sidan även till personal 
vid serveringen. Parken nås endast via hissar inom byggnaden och det 
skapas därmed inga genomgående kopplingar för parken och stadsrum-
met. De personer som rör sig i parken har haft parken som mål och det 
är därmed platsens funktioner som avgör vilka som rör sig på den. Dessa 
funktioner är begränsade till rekreation och servering. 

Taket var inte tänkt att ha öppet dygnet runt, men detaljer kring 
öppettider för tak och dess service var inte uttänkt i detta stadie. 

Belysningen är klart begränsad till den östra sidan. Belysning annat än 
den i själva byggnaden redovisas inte och det blir därmed svårt att 
förhålla sig till. I och med att det finns flertalet platsbildningar på tre av 
sidorna är det troligt att belysning är tänkt att finnas även där. 

BESV ÄRANDE  K LIM AT OCH SIN NE SIN TRYCK 

Parken har utformats med klimat och väderstreck i åtanke, examensar-
betet redovisar tydligt för tankar om hur exempelvis norr respektive 
sydläge bäst bör hanteras. Den norra sidan som anses vara den minst 
attraktiva har därmed utformats som en transportsträcka med mer 
tåliga växter och är även den smalaste delen av taket. Parkens service-
funktioner är till skillnad lokaliserade i soligare sydöstlig riktning. Denna 
sida samt den södra tillförs mer och högre grönska i form av bland annat 
träd vilket ger möjligheter att komma undan solen om så önskas. Det är 

Bild 31, mötet mellan fasad och tak 
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även dessa sidor som är mest skyddade från blåst i och med 
växtligheten men framförallt byggnadskroppen i mitten. Kopplingen 
mellan byggnad och park är väl tilltagen på den enda sida den sker och 
ger möjligheter att använda och skåda parken även vid sämre väderlek 
(bild 31). 

KOMFORT 

GÅ 

Gångytorna är dimensionerade efter minimimått för möten mellan 
rollstolar (1,6m). I öst och väst är ytorna betydligt mer generösa. Vägen 
upp till den västra, högre, delen av parken nås antigen i söder via ett 
rampsystem eller trappor alternativt via en rakare slänt i norr, se bild 32 
och 33. 

Parken blir tydligt indelad i fyra olika sektioner i och med byggnads-
kroppens fortsättning genom parken. Separat är varje sektion lätt att 
navigera i, men vad som händer runt hörnet blir mer oförutsägbart 
vilket både kan vara en upptäcksfärd eller en tröskel. Besökaren anlän-
der i den östra sektionen och lockas inte på något speciellt sätt till att ta 
sig vidare, endast om utsikt i andra vädersträck eftersträvas finns det 
motivering till att röra sig vidare, om inte själva rörelsen är en del av 
besökarens uppsåt. Då ska även höjdskillnaden tas med i beräkningen, 
är det värt att ta sig upp? 

STÅ 

I norr och syd tas ytorna främst i anspråk för rörelse och lämpar sig inte 
för uppstannande, utan det blir främst i öst och väst som det finns 
möjligheter för att stanna till och både stå och luta sig, i väster längs 
muren och i öst både inne vid fasaden, ute vid muren och kanske mot 
ett träd. 

SI TTA 

Sittmöjligheter finns i primär form i öst med möblering kopplat till, men 
inte endast för, serveringen. Formen är här fri och det finns i viss mån 
möjlighet att flytta runt stolar och bord. I söder finns enklare bänkar 
som främst spelar mot fasadmaterial och inte funktion eftersom de 
saknar armstöd (bild 34), de håller därmed inte måttet med tanke på 
tillgänglighet (Boverket 2011). Sekundära sittplatser finns i form av 
terrasseringar i öst och väst (bild 35).  

 

Bild 34, bänkar 

Bild 32 & 33, södra respektive 
norra sektionerna 

Bild 35, sekundära sittplatser 
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SE 

Som nämnts tidigare är de olika sektionerna överblickbara var för sig 
vilket kommer sig av platsernas storlek och att de är så pass utsträckta 
och smala. Platsbildningar och sittmöjligheter är i regel utformade med 
utsikten i fokus men det finns även möjligheter att observera andra 
besökare och deras aktiviteter.   

LYSSN A OCH  TALA 

Med undantag av den östra sidan vänder sig sittplatserna åt ett och 
samma håll och skapar därmed inte optimala platser för att samtal, även 
mellan främlingar, skall kunna ta fart.  

Takets höga höjd bör medföra att det värsta trafikbullret undkoms trots 
dess trafikintensiva närmiljö. Som sagts tidigare är det dock problema-
tiskt att huvudtrafikleden Essingeleden går precis vid och i viss mån 
under parken. Annat buller som förekommer är från flygtrafiken till 
Bromma flygplats, men den är till skillnad från gatubuller inte konstant 
om än regelbundet. 

LEK  & R O 

Park1s takpark är inte den största formen av park och det finns därmed 
vissa begränsningar för vad som kan eller lämpar sig göras på platsen. I 
norr finns så gott som inget extra utrymme och i söder tas mycket av 
ytan i anspråk av de sicksackande ramperna samt sittplatser. I öster tas 
stora delar upp av serveringens möblering och växtlighet. Det är främst i 
väster som det finns mer yta för alternativa aktiviteter i och med att 
växtligheten där mest är i form av gräsyta, samtidigt är det en utsatt 
plats för blåst och vädret överlag. I det refererade examensarbetet läggs 
stort fokus på motion och i viss mån är parken begränsad till aktivitet i 
from av rörelse runt runt eller mer passivt i form av sittande eller 
stående.  

KVALITÉ 

KLIM AT 

Platsen ligger, som tak på ett i omgivningen relativt högt hus, utsatt för 
vädrets makter och utformningen tar sig an detta genom att förlägga de 
primära och bästa platsbildningarna i sydöst. Den norra sidan värderas 
lägst vilket också blir tydligt i och med att den sektionen är betydligt 
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smalare och mindre än de andra. Den norra sidan är inte heller gjord för 
att vistas på, endast att tag sig via till någon annan sektion. 

I och med höjdskillnaderna på platsen är den västra och högre delen 
mer utsatt, den är också den sektion längst ifrån entréerna. Det är alltså 
de två mest skyddade och soliga sektionerna som fått mest fokus, öst 
och syd. Kopplingen med byggnaden i öst är en av sektionens huvud-
kvalitéer där rummen inomhus flyter ut i parken och gör parkens huvud-
kvalité, utsikten, tillgänglig även när det inte är intressant att vara ute.  

VY,  ES TE TI K OCH  N ATUR  

När det gäller denna huvudkvalité utgörs den av utsikt åt alla väder-
streck beroende på val av sektion(i väst bör det gå att se i stort sätt 
fritt). Utsikten tas tillvara vid utformandet av samtliga vistelseplatser 
men även gångytorna får sin del i och med att parken är såpass kom-
pakt. Utsikten tas även vidare tillvara i form av kikare i både öst och 
väst. 

Grönskan som planeras anpassas utefter klimatet i varje sektion, men 
bidrar på all av dem med att mjuka upp den annars hårdgjorda platsen. 

SM ÅSK ALI G S E RVICE  

Service i den mindre formen är svår att ta ställning till i ett så pass tidigt 
skede som projektet hade innan det lades ner. Skyltning och 
anslagstavlor är inte det viktigaste aspekterna när koncept och 
exempelbilder tas fram. Det som framgått i detta skede är att utsikten 
skulle tagits tillvara även genom kikare. 

 

RESPONSIVITET 

KO PPLING AR 

Takparken är en klart isolerad plats med dålig eller ingen koppling till 
stadsrummet i dess närhet. För att ta sig till parken krävs en förkunskap 
om att den finns eftersom den inte går att se på håll i stadsrummet. Inte 
heller hamnar man där av en slump om man promenerar längs gatan. 
Mycket beror alltså på om och i så fall var och hur platsen annonseras 
för personer i gaturummet. Här har byggnadens exklusiva framtoning 
både, i formspråk och mediedebatt en funktion för att upplysa om vad 
som finns på taket. Viktigast är dock kopplingen mellan gata och tak för 
att den potentielle besökaren ska kunna göra ett val. Ett val att gå in i en 
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officiell byggnad och ta hissen upp till 12:e våningen. Väl uppe på taket 
ger parken få val, ingång är också utgång. 

Bristen på kopplingar spelar även roll för vad som kan ske på platsen. 
Platsen för tankarna mer till en trädgård eller servering än en offentlig 
park. Det påverkar hur olika personer relaterar till platsen och med det 
vad som kan eller får göras där. 

AV T RY CK  O CH  P ÅV ER K AN 

Parkens kompakthet möjliggör inte alternativa gångvägar, den är färdig 
och det lämnas inte mycket utrymme att som användare tillföra eller 
modifiera. Saker som ändå skulle kunna vara troliga för påverkan av 
användare kan vara lös möblering som far iväg till andra sektioner, 
spontana platsbildningar i eller på växtlighet eller intrång på den 
centrala byggnadskroppens tak. 
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INSPIRATION 
Inspiration är en bostadsbyggnad vars första spadtag togs den 5 mars i 
år(2015) och beräknas vara klar årsskiftet 2016-17. Byggnaden är ritad 
av Christensen & Co för Rosendal fastigheter och utmärker sig med 
Uppsalas högst belägna löparbana (55m över havet) samt basket plan, 
gym och café, alltsammans på taket (Rosendal fastigheter 2015). 
Byggnaden uppförs i södra delen av Rosendal vilket kännetecknas av 
friluftsliv och sportanläggningar och är del av Södra staden. Södra 
staden är ett långsiktigt projekt där Uppsalas centrala delar ska 
förlängas söderut (Uppsala kommun 2015 och karta 10). 

Taket är utformat i två nivåer. Den högre med löparbana omgiven av 
lägre grönska och upplyft av två kullar samt platsbildning vid trappan 
ner till den nedre delen. I den senare delen återfinns en uteservering, 
gym och streetbasketplan. Studien av taket utgår från material 
tillgängligt via Rosendal fastigheter (2015) samt kontakt med 
marknadsansvarig på fastighetsbolaget då byggnaden i skrivande stund 
är under uppförande. Översiktsbild för taket finns på nästa sida. 

Karta 9, här i Uppsala uppförs 
byggnaden 

Karta 10, Planerad bebyggelse i 
södra Rosendal 
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Bild 36, Översiktsbild över Inspiration 

Inspiration 



51 

 

SKYDD 

TRAFIK OCH RISKE R  

Taket är väl separerat från trafik. Det är istället höjden som står i fokus 
och den är troligen ganska påtaglig då man kommer precis inpå kanten. 
För den lägre nivån finns en småskalighet och en inneslutande effekt 
med öppen fasad och basketplanens nät. Känslan av otrygghet med 
tanke på höjden är troligen mer aktuell på den högre nivån, där det 
saknas andra kanter än själva takkanten neråt. Platsen är dock utformad 
så att löparen inte ska komma precis inpå kanterna.  

Utrymning vid fara bör inte vara exceptionell på den lägre nivån med 
god anslutning till resten av byggnaden både i form av trapphus och i 
form av karaktär av att befinna sig på en byggnad. På den högre nivån är 
kopplingen svagare, det är inte lika självklart att besökaren faktiskt är på 
en byggnad och inte på en idrottsplats eller i en park. Det finns dock 
både trapphus till marknivå och en nödnedgång ned till innergården. 
Samtidigt är byggnaden inte högre än att räddningstjänst kan nå taket 
och det skulle även vara möjligt att i nödsituation ta sig ner till 
takterrasserna under och sedan vidare. 

BR O TT OCH  V ÅL D  
Taket ligger in nivå med eller över andra tak i området, både byggda och 
planerade. Taket kommer därmed inte att övervakas av andra fasader. 
Den lägre nivåns servicefunktioner i form av restaurang och gym bidrar 
till att den nivån ändå övervakas medan den högre nivån saknar sådana 
bevakande funktioner. 

Vardera nivå av taket servas av ett separat trapphus, men det är endast 
det som ansluter till den lägre nivån som kommer vara öppet för 
allmänheten( i och med dess koppling till restaurang och gym). Det är 
alltså bara de boende som kan röra sig över taket och komma ut eller 
ner vid en annan plats än de kom in. Taket blir i lägre grad en del av 
stadsrummet, både på grund av höjd och på brist av kopplingar. 
Besökare på taket behöver ha taket som primärt mål för att hitta upp. 
Det är i dagsläget oklart om taket kommer att vara tillgängligt för 
besökare även efter restaurangens och gymmets öppettider och därmed 
svårt att avgöra hur den tidens användning kan se ut. Bristen på 
potentiella besökare kompenseras i viss mån av att byggnaden är ett 
bostadshus med närmare 350 lägenheter. De boende är här tänkta att 
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vara främst studenter som av egen erfarenhet tenderar att uppehålla sig 
i boendemiljön under mer varierade tider över dygnet än andra grupper.  

BESV ÄRANDE  K LIM AT OCH SIN NE SIN TRYCK 

Byggnaden riktar sig mot väster och den lägre nivån är därmed 
vindskyddad från öster och något från söder. Den högre nivån är 
däremot helt oskyddad då omkringliggande byggnader och terräng inte 
är högre än taket. Löparbanan och sittlandskapet på denna nivå blir 
därmed begränsade till användning vid fin väderlek både vad gäller 
nederbörd och vind, där den hurtige för all del inte är lika känslig för 
vinden än den vars aktivitet är mer passiv. 

KOMFORT 

GÅ 

Den nedre nivån är utformad som en torgbildning där åtkomst till andra 
delar är enkel i och med den stora hårdgjorda ytan. Upp till den högre 
nivån tar man sig via en trappa som ser bredare ut en vad den är. Det är 
endast i mitten som den har funktionen trappa. Här blir det även tydligt 
att den övre delen inte är till för alla. Trappan är den enda vägen mellan 
nivåerna tillgänglig för alla.  

De som kan ta sig upp möter en platsbildning till höger som sedan följs 
av löparbanan. Förutom banan för löpning finns ingen begränsning för 
rörelse och när det gäller löparbanan begränsar den bara om den 
används. 

STÅ 

På den lägre nivån av taket är mycket av ytan ianspråktagen för 
antingen servering, basket eller för gående. I transitzonen mellan inne 
och ute, samt under och runt trappan finns det dock goda möjligheter 
för stående vistelse. Det finns en kanteffekt som inte är lika stark längs 
takets kant i och med det genomsiktliga räcket. Det blir först vid 
mörkrets inbrott som räcket får en egentlig kantroll i och med att ytan 
utanför inte blir lika tydlig samtidigt som räcket blir mer påtagligt genom 
den införlivade belysningen. 

På den övre nivån finns inga självklara zoner för stående vistelse i och 
med takets flacka karaktär och räckets genomsiktlighet. 

 

 

Inspiration 



53 

 

SI TTA 

På taket finns tre huvudsakliga sittmiljöer. På den lägre nivån finns 
serveringens friare möblering med stolar, bord och parasoll och denna 
nivå är såpass kompakt att den möbleringen tar upp större delen av 
ytan. Den andra sittmiljön är trappan upp, vilken vänder sig ned mot 
lägre nivån och erbjuder överdimensionerade trappsteg. Sittandet här 
delar mycket karaktären av sekundärt sittande genom dess införlivande 
i en trappa, men är samtidigt klart utformad för just sittande. Väl uppe 
på den högre nivån finns den tredje sittmiljön med rygglösa bänkar (bild 
37 & 38). Det mest komfortabla och tillgängliga sittandet återfinns 
därmed vid serveringen. Trappan har även funktion som läktare och ger 
god uppsyn över allt som sker på den lägre nivån, inkluderat 
basketplanen som tänkbart även kan användas som mer flexibel 
eventyta. På den övre nivån kommer besökaren bort ifrån den mest 
besöksintensiva delen av taket, samtidigt som löparbanan kan bidra 
med annan intensivitet. 

Ytterligare sekundär sittning kan tänkas i zonen mellan takkant och 
löparbana. Oavsett typ av växtlighet (mer känsligt sedum eller tåligare 
gräs som exempel) finns det troligen möjligheter att räcket och dess 
skydd mot vind kan göra det intressant även för sittande. Kanten 
förstärks på så sätt inte genom dess fysiska karaktär utan via dess 
klimatavgränsande. 

Som sagts finns det en kontakt med mer intensiva aktiviteter vid alla 
sittplatser och det finns därmed en potential till rörelse från sittande 
och mer passivt observerande av exempelvis basketspel till att aktiveras 
själv. Det finns dock en begränsning till de planerade aktiviteterna i och 
med bristen på yta på den lägre nivån samt utformningen med den 
dominanta löparbanan på den högre. 

SE 

Den lägre nivån är inte stor men samlar flera funktioner och platsen blir 
därmed kompakt. Överblickbarheten blir inte tydlig, men samtidigt 
uppnås ett mer intimt rumskapande. Något som kontrasteras rejält mot 
den övre nivån där det saknas egentliga rumsavskiljare. Om besökaren 
inte letar sig ner och nära inpå räcket sträcker sig taket ut mot hori-
sonten. Ett sätt att minska den effekten fås genom belysningen som 
placeras i räcket och därmed skapar en tydlig kant när väl mörkret lagt 
sig. Ytterligare belysning är inte tänkt på den övre nivån vilket begränsar 

Bild 37 & 38, sittmöjligheter 
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möjligheterna till att se personer tydligare. På den lägre nivån 
kompletteras belysningen i räcket med väggarmaturer. 

LYSSN A OCH  TALA 

Buller bör här inte verka störade för konversation i och med att gatorna 
i området inte är av större mått samt med tanke på byggnadens höjd. 
Möjligheterna till konversationer är goda, i och med sittmöbleringen på 
den nedre delen. Det handlar då om interaktion mellan personer som 
känner varandra sedan tidigare. Det är istället på den högre nivån som 
det ges möjlighet för även främlingar att få kontakt i och med bänkarnas 
friare placering och riktning. Det finns möjlighet att vända sig bort från 
eller mot de andra bänkarna i och med avsaknande av ryggstöd. Den 
lägre komforten för här med sig fördelar i form av kommunikation. 

LEK  O CH  RO 

Mycket har av naturliga anledningar redan nämnts vad gäller aktiviteter 
då taket kännetecknas av dem, främst i form av främst löpning och 
basket. Taklokaliseringen blir begränsande i och med boendet under vad 
gäller användandet under dygnets alla timmar. Årstidernas begränsande 
är desto mer svårtytt, det beror i stor del på underhållet som 
snöröjning. I materialet från fastighetsbolaget läggs vikt vid närheten till 
skidspår i området om vintern och det är därmed troligt att taket inte är 
tänkt att erbjuda detta. Det kan tyda på att löpning även är tänkt att 
vara möjligt vintertid. Basketplanen är desto enklare att hålla röjd året 
om och har även större potential för en mer flexibel användning 
speciellt med dess koppling till servering och läktare i form av trappan. 

KVALITÉ 

KLIM AT 

Den lägre nivåns lokalisering garanterar goda solförhållanden från 
förmidag till kväll. Trappan ger visst skydd i form av skugga och det 
öppna mötet mellan fasaden och taket ger även det möjlighet att välja 
hur exponerad besökaren vill vara om det är så är sol som regn.  

Den övre nivån är inte utformad för att ta tillvara någon specifik del utan 
spelar helt utefter klimatets vida förutsättningar.   

VY,  ES TE TI K OCH  N ATUR  

Synlighet och utsikt är huvudkaraktärer för båda nivåerna av taket. 
Genomsiktligt räcke och nät som kantavskiljare ger goda möjligheter att 
inte bara observera avlägsen utsikt utan även lokala skeenden nere i 

Bild 39, tak-gata 
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gatumiljön och naturområden (bild 39). En aspekt för löparbanans och 
den övre nivåns utformning är att den i avsnitt av löparen kan uppfattas 
som del i den större grönstrukturen i området, det är grönska i förgrun-
den och i bakgrunden och minimalt med hinder emellan. Det finns även 
en kvalité i kontrasten mellan den lägre nivåns intensitet och den övres 
vidd. 

SM ÅSK ALI G S E RVICE  

Småskalig service är svår att undersöka. Tillgängligt material ger inte 
insikt i placering och utformning av saker som anslagstavlor, 
papperskorgar och dylikt.  

 

RESPONSIVITET  

KO PPLING AR 

Kopplingen mellan tak och gata sker genom trapphuset som ansluter till 
den lägre nivån. Detta tordes komma att annonseras i gatunivå i form av 
bland annat skyltning för företagen på taket. De företagen är därmed 
valbara, men resten av taket är inte lika självklart uppmärksammat för 
den gående längs gatan. Uppe på taket försvåras val av väg ner genom 
att det finns ytterligare väg, men den kommer för den (icke boende) 
besökande att visa sig låst. 

AV T RY CK  O CH  P ÅV ER K AN  

Den nedre nivån är tillrättalagd på ett sätt som inte ger mycket ut-
rymme för att påverka platsen. På den övre nivån bör det finnas mera 
utrymme. Nivån är inte lika intensiv och kompakt, platsen delas heller 
inte mellan besökare och servicepersonal. Som nämnts tidigare bör det 
finnas ett intresse av besökare att röra sig nära räcket, där grönska är 
planerad. Det är därmed tänkbart att det kan bildas kortare stigar och 
platser, speciellt kring kullarna. Bänkarna vid trappan kan troligen få en 
speciell prägel med tiden, men annars finns som tidigare nämnts inte 
mycket annat på denna nivå. 

Mixen av boende och besökare skulle kunna spela stor roll. Vart vistas 
de boende, tar de dem bästa platserna i anspråk och vart är det okej för 
den besökande att röra sig eller sitta? 
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HÖTORGSCITY 
Hötorgscity kom att byggas efter rivningen av kvarteren mellan 
centralstationen och Hötorget för byggandet av tunnelbanan. 
Byggnationen skedde mellan 1953 och 1966,men delar av taket blev 
tillgängligt från och med områdets invigning 1959(bild 40). Under tidigt 
70-tal kom terrassen att stängas med anledning av skadegörelse. Det 
västra kvarteret har förändrats totalt under åren, exempelvis med 
Sergelbiografen mot Hötorget och påbyggnad av bostäder under 2000-
talet.  

Området bestod av två kvarter på vardera sidan om Sergelgatan. Det 
östra kvarteret inkluderade Hötorgsskraporna och mellan dem en 
takterrass två våningar upp från gatan. Det västra kvarteret var i regel i 
två våningar med vissa delar i trevåningar, i samma nivå med den väl 
tilltagna takterassen. De båda terrasserna kopplades samman med två 
gångbroar över Sergelgatan och var tillgängliga för allmänheten dygnet 
runt. På terrasserna huserade olika former av service och 
affärsverksamheter på den västra fanns uteserveringar och en stor 
mängd sittmöbler och planteringar. I öster fanns färre sittmöjligheter 
men gott om planteringar.  

Studien av Hötorgscity som offentligt tak begränsar sig till hur platsen 
såg ut under sent 50-tal och 60-talet, då den var allmänt tillgänglig. 

Studien baseras framförallt på material i form fotografier till största del 
från stockholmstadsmuseum. På nästa sida återfinnsplankarta från 1960 
redovisandes form och omfattning av taket. 

Bild 40, En av trapporna upp, här fylld 
med besökare under invigning av 
området, 1959 

Karta 11, Här låg Hötorgscityterrassen 
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Karta 12, Plankarta från 1960 över delar av Hötorgscity där terrasserna i fråga är de 
ljusbruna innanför den gula markeringen 
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SKYDD 

TRAFIK OCH OLY CKS RI SK ER 

Taken är väl separerade från trafik och det gäller i stor utstäckning även 
de omkringliggande gåendemiljöerna, som (gågatan)Sergelgatan och 
Hötorget. 

När det istället gäller kanterna av taket är de i form av räcken, mesta-
dels genomsiktliga med galler, men även på exempelvis den södra 
övergången heltäckande. Takets gångmöjligheter medförde att besö-
karen kom i direkt anslutning till kanten och höjdskillnaden var då 
påtaglig (bild 41). 

Båda taken hade flertalet upp- och nedgångar och de två övergångarna 
över Sergelgatan hjälpte även de till att skapa förutsättningar för snabb 
förflyttning vid utrymningssituationer. 

BR O TT OCH  V ÅL D  

Antalet kopplingar mellan markplan och terrassplan var som sagt flera, 
både invändiga och utvändiga och anslöt i alla riktningar. Utvändiga 
kopplingar var uteslutande i form av trappor, antingen gick de i ett svep 
rätt upp till tredje våningen (bild 42), eller fanns ett mindre vilplan. På 
terrasserna fanns viss affärverksamhet, kontor samt ett antal uteserve-
ringar av vilka minst en var öppen även kvällstid (Lindberg 2012). I 
området i stort fanns sedan rivningen under 50-talet ingen bostadsbe-
byggelse, utan koncentrationen låg i affärs- och kontorsverksamhet. 
Taken var dock tillgängliga dygnet runt och saknade därmed tänkt 
funktion och aktivitet under natten. 

Det kom dock att tillskapas både funktion och aktiviteter under denna 
tid av dygnet. Det skedde först i form av att hemlösa bröt sig in i skjul 
och utrymmen uppe på taket för att använda som sovplats. Senare drog 
sig även missbrukare till platserna på taken och svaret från officiellt håll 
var först vakthållning för att hålla missbrukarna av platsen borta (Höijer 
2014). Det blev i förlängningen alltför kostsamt och staden beslutade 
under tidigt 70-tal slutligen att stänga taken för offentligheten. Detta 
slut för taket som offentligplats har kommit att användas som 
förmaning från flera personer och institutioner, till exempelvis av 
Stockholms skönhetsråd vid planering för bland annat Park1 
(Stockholmsskönhetsråd 2013). Det var dock först under 90-tal som 

Bild 41, Det västra kvarteret, 1961 

Bild 42, trappa från Sveavägen upp 
vid första skrapan, 1960 

Bild 43, Sergelgatan 2009 
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platsen kom att förändras rent fysiskt genom ombyggnad och under 00-
tal genom påbyggnad (bild 43 & 44). 

BESV ÄRANDE  K LIM AT OCH SIN NESIN TR YCK 

Den östra terrassen mellan skraporna ligger i ett skyddat läge av själva 
skraporna vad gäller vind och i viss mån även sol, genom skraporas 
placering i öst-västlig riktning. Den västra terrassen var öppnare, men 
hade även den mindre byggnadskroppar. Dessa kroppar skapade skydd 
på så sätt att det gick att hitta platser i lä vid olika vindriktningar samt 
skugga eller sol vid olika tider på dagen. I och med höjden på terras-
serna hjälpte även en del av omkringliggande bebyggelse till att läa, 
speciellt ifrån väst. I norr och söder var det dock sämre i och med 
Hötorgets och Sergels torgs stora öppna ytor. 

KOMFORT 

GÅ 

Gångytorna är inte lika vältilltagna som på den lägre Sergelgatan, utan 
begränsades av bland annat planteringar så att den gående gick längs 
fasad eller räcke. Till taken kom man antingen mellan skraporna ifrån 
Sveavägen, från Sergelgatan i anslutning till Hötorget och Sergels torg. 
Alternativt nyttjades invändiga gångar, både via affärsverksamhet och 
öppet trapphus, med utgångspunkt från Sergelgatan. Det fanns inga 
hissar eller rulltrappor och det gick från marknivå inte att se 
gångstrukturen uppe på terrasserna. Vägval behövde alltså göras 
grundad på tidigare inhämtad eller beskriven information istället för på 
plats. 

STÅ 

Taken bjöd på mycket kanter att stå intill, men vid vistelse längs fasa-
derna på båda terrasserna försvinner kopplingen till marknivån och 
folklivet på Sergelgatan och Hötorget. Som del i det större stadsrummet 
gav takkanten ett större deltagande och större insikt i vad som pågick. 
Än tydligare blev livet i stadsrummet från någon av övergångarna mellan 
terrasserna (bild 45).  

SI TTA 

På taken fanns sittmöjligheter av varierande karaktär. Primärt i form av 
bänkar placerade antingen i rad längs fasad eller i grupper runt en 
mindre torgbildning med vattenkontakt som mellan första och andra 

Bild 46 & 47, torgbildningar, 1967 
respektive 1959 

Bild 45, folkliv mellan terrasserna, 
1963 

Bild 44, Sergelgatan 2009 
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skrapan (bild 46) eller på västra sidan mot Hötorget (bild 47). Där 
bassängen även fungerat som sekundär sittplats.  

Sittplatserna täckte på den västra terrassen in alla vädersträck medans i 
öst kocentrerades den framförallt med lägen mot väster mellan skra-
porna. 

SE 

Som sagts tidigare nåddes bästa överblick vid takkant, men den västra 
terrassens sida mot Sergelgatan bjuder även på bra möjligheter att 
överblicka den delen av terrassen samt motsatta terrass. Den östra 
sidan är mer uppdelad inom terrasen där platserna påverkas av att ha 
sådana kolosser som Hötorgsskraporna kloss på. Det är därmed inte 
konstigt att de främst riktar sig mot den andra terrassen och dess mer 
mänskliga skala.  

Belysning fanns i form av lyktstolpar längs takkanten samt 
väggarmaturer längs fasaderna (bild 48). 

LYSSN A OCH  TALA 

Platsbildningarna på båda terrasserna bjuder på goda möjligheter till 
samtal. Både mellan bekanta men även mellan främlingar där bänkarna 
har kontakt i vinkel eller genom läge mellan primär och sekundär sitt-
plats. Sittplatserna tvingar samtidigt inte personer nära varandra, det är 
en valmöjlighet att interagera med andra i rummet (bild 49). 

Taken låg tre våningar upp och var i minst två vädersträck helt utan 
trafik i markplan. Det trafikbuller som kunde störa berörde främst de 
södra delarna av den västra terrassen med läge mot Sergels torgs 
trafikapparat. 

LEK  O CH  RO 

Platsbildningarna på båda taken samlar mer än bara sittning. Vatten-
kontakten i form av fontäner och mindre bassänger ger möjlighet till en 
rad alternativa och spontana användningar. I väst var dock de fria ytorna 
klart begränsade och riktigt intensiva aktiviteter bör därmed varit 
begränsade. De öppnare ytorna var i öst något mer tilltagna. Sittgrup-
perna var också så pass avgränsade att de behöll ett avstånd till de 
öppnare ytorna och skulle kunna ha fungerat som åskådarplatser. 

 

 

Bild 48, belysning längs fasad och i 
kant, 1962 

Bild 49, folkliv på västra terrassen, 
1961 
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KVALITÉ 

KLIM AT 

Terrasserna ligger förhållandevis lågt i omkringliggande bebyggelse och 
den västras mer öppna utformning tar då reda på solen som största 
kvalité. Med några byggnadskroppar i form av bland annat serveringar 
och tekniska anläggningar ramas visa platser in närmare. 

Platsen i stort trivs bäst i solsken och under vinterhalvåret användes 
den, men inte på samma villkor som annars, som bild 50 visar röjdes 
inte snön undan. 

VY,  ES TE TI K & NATUR 

På plats nära kanten spelar gaturummet nedan stor effekt för upplevel-
sen av platsen, inte minst vid kontakt i norr med torghandeln på 
Hötorget. Användingen på terrasserna skiftar något under åren och på 
sent 50-tal under byggnationen av första skrapan fanns caféservering i 
hörnet av den östra terrassen med vidöppen vy ned över Hötorget, en 
tveksamt riskfylld plats i och med byggnationen ovanför, men inte desto 
mindre intressant vad gäller saker att se på (Bild 51). På den västra sidan 
var serveringarnas vy istället riktad Shoppandet längs Sergegatan. 

Det finns inte mycket natur att skåda på eller runt terrasserna. Det står 
till flertalet planteringar och fåtalet bassänger att bryta upp all annan 
hård yta. Här märker jag som studerande en klar svårhet med att utgå 
från foton tagna av besökare på platserna. De har i många fall tagit 
fotografier på saker de uppskattar, som folkliv, sittplatser i solen eller 
planteringar. Det finns få foton som beskriver byggnadskropparna på ett 
ärligt sätt, där man ser helheten. Det är därmed svårt att säga hur 
byggnaderna på den västra sidan spelar mot besökaren. På den östra 
sidan är det enklare, dels för att skraporna är så pass enorma både 
lokalt och generellt i staden samt att de finns kvar idag. 

En del av den västra sidan som dock går att bedöma är hur utform-
ningen av delar av de tekniska anläggningarna på taket förklets och 
införlivats i möblering eller utsmyckad, som på bilderna 49 och 50. 

SM ÅSK ALI G S E RVICE  

På taket finns småskalig service i form av papperskorgar och 
drickfontäner. 

 

Bild 50, spår i snö, 1963 

Bild 51, från servering i väst mot 
servering i öst (byggskydden 
känns säkra…), sent 50-tal 
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RESPONSIVITET 

KO PPLING AR 

Terrasserna hade gott om kopplingar till gaturummen nedan, men var 
inte överblickbart för en ny besökare, främst på grund av höjdskillna-
den. Där den nyfikne inte hjälps av en rulltrappa utan fick chansa eller 
gå vidare där nere. Med kunskap om kopplingarna hade dock besökaren 
goda förutsättningar för att ta sig fram i olika riktningar och inkludera 
taket i det större stadsrummets sammanhang. 

AV T RY CK  O CH  P ÅV ER K AN  

Just tiden på dygnet är centralt för de två terrasserna när det gäller 
påverkan utöver det tänkta och planerade. Dagtid lämnades troligen 
spår av förtäring vid sittplatserna, cigarettfimpar med mera. Nattetid 
däremot bjud på ljusskygg verksamhet i form av övernattning för barn 
på rymmen och andra hemlösa. Detta kom att omstöpa taket. Skade-
görelse i form av bland annat uppbrutna dörrar kom att föra med sig att 
även andra ljusskygga element använde sig av platsen. Det blev ett 
tillhåll för narkomaner, en träffande beskrivning är missbrukare (Höijer 
2014). Platsen var planerad för alla, men inte för dessa och deras sätt att 
bruka platsen. Som nämnts i början fick detta i förlängningen taket att 
stängas för allmänheten. 

Den östra terrassen finns som bekant kvar och idag finns där en uteser-
vering och boulebanor i anslutning till ett konferensföretag som är 
tillgängliga för respektive företags kunder. Det finns funderingar från 
fastighetsbolagens sida att på sikt öppna platsen för allmänheten igen, 
det framgår dock inte under vilka förutsättningar det i så fall skulle ske 
(Sundström 2015). 

Hötorgscity 
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UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 
Universitetet i Warszawa byggde 1999 till biblioteket där taket kom att 
husera en botanisk trädgård på en yta av en hektar designad av Irena 
Bajerska (University of Warsaw Library 2015). Själva trädgården stod 
klar i juni 2002 och ligger strax intill floden Wisla. Taket är tillgängligt för 
allmänheten mellan klockan 9 och 20 under högsäsong och mer 
begränsade 9 till 15 mellan 1 november och 31 mars. 

Karta 13, här i Warszawa ligger 
Universitetsbiblioteket 

Bild 52, Översikt över Byggnad och dess tak 

Universitetsbiblioteket 

53 

54 

55 
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SKYDD 

Trädgården har ingen nära kontakt med trafiken och dess risker. När det 
gäller höjden kommer besökaren nära på vissa ställen och hålls på visst 
avstånd på andra. Generellt gäller genomsiktlighet genom räcken av 
metalnät.  

Vid behov av utrymning är det för mig oklart hur nödutgångar är 
belägna om de finns. Skyltning för sådana går inte att se på bilderna jag 
tagit del av. Om det endast förlitas på entrén till taket finns en klar 
problematik då taket är uppdelat i olika sektioner som försörjs med 
smala broar (bild 53). Taket har en förstålig karaktär av trädgård, men i 
en nödsituation kan det för besökaren vara svårt att förstå att den 
behöver utrymma, det kan inte anse normalt att utrymma en trädgård 
på grund av en icke synlig fara som exempelvis brand under.  

Trädgården ligger i ett hörn av stadsbebyggelsen och har i två väder-
streck lågskalig eller ingen bebyggelse ner mot floden Wisla. Själva taket 
har inga större läande former och vind och blåst spelar därmed tämligen 
fritt i trädgården. Skugga erbjuds vid fåtalet större växtgrupper (träd). 
Det finns ingen plats skyddad för regn. 

Stadsbebyggelsen i anslutning ligger i nivå med eller under taket och har 
ingen uppsikt över det. Det finns samtidigt inga extra funktioner, som 
servering eller lekplats, på taket förutom den botaniska trädgården. 
Taket nås antingen via byggnaden eller via trappor i norr och gångarna 
på taket inbjuder till rörelse runt på taket. Besökaren behöver ha 
antingen trädgården eller biblioteket som mål för att bege sig upp, 
samtidigt finns det viss potential för att inkludera taket i en promenad 
genom staden, upp runt, ner och vidare. 

KOMF ORT 

Gångytorna på taket är i smalaste laget och medger inte möte mellan 
rullstol eller barnvagn, dessa transportsätt begränsas även till upp- och 
nedgången via byggnaden i och med att det endast finns trappor 
utvändigt. De smala gångarna för i sig med sig kvalitéer i form av 
upptäckarkänsla, besökaren vet inte alltid vad som komma skall. 
Samtidigt ger gång på broarna viss översikt över takets upplägg. Där 
gångytorna är klart definierade och genom dess begränsning i vidd finns 
inga alternativ till rörelse. Delar av taket är dock begränsade till en gång 
till och från, som delen i väster (karta 14). 

Bild 54, entrén upp till taket 

Karta 14, exempel på koppling 
eller brist på sådan över taket 

Bild 53, gångbroar över 
glassektioner och mellan 
huskroppar

Universitetsbiblioteket 
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Av samma anledning finns färre platser att uppehålla sig på stående, 
trädgården är gjord med en strömning av människor i åtanke. Det finns 
dock ett antal platser där gräsmattor gör det möjligt att avvika från 
gångarna. Samtidigt kanske det inte alltid känns självklart att gräsytor är 
tillåtna att beträda i en botanisk trädgård. 

Det finns även sittmöjligheter, primärt i form av bänkar på ett begränsat 
antal platser utmed gångarna (bild 55). Återigen blir det dock tydligt att 
tanken är rörelse och inte vistelse. Det finns inga ordentliga platsbild-
ningar med sittplatser, varken primära eller sekundära. 

Platsen bör inte störas av buller i och med höjd och inneslutande 
grönstrukturer. Samtidigt finns som nämnts tidigare få platser för 
interaktion mellan besökare, både bekanta och främlingar. Belysning 
finns i form av pollare längs gångvägarna och lyktstolpar i anslutning till 
gångbroarna, det är dock inte konsekvent genomfört och det saknas 
exempelvis belysning längs entréns trappa. 

Växterna bjuder på passiv aktivitet och interaktion, men det finns få 
inslag som stimulerar till mer aktivt användande av platsen. 

KV ALI TÉ 

Den stora och självklara kvalitén på taket är växligheten. Det finns även 
inslag av tekniska anläggningar som förklätts till möblerande prydnads-
föremål synliga på bild 56, vilken även visar en grop i trädgården som 
låter besökare se ner i biblioteket. Det finns en form av upptäckarkänsla 
och det finns vyer över staden och över floden vilket tagits fasta på av 
en utsiktsplats i ena hörnet (bild 57). Småskalig service finns i form av 
papperskorgar. 

RESPONSIVI TET 

Väl inne i trädgården eller i Biblioteket finns tydliga kopplingar upp till 
taket, väl uppe är det inte längre lika tydligt hur taket ska navigeras. 
Som tidigare sagts bidrar det med vissa kvalitéer, samtidigt som det gör 
valet av väg svårare och möjligheterna färre. 

Som botanisk trädgård sätts vissa begränsningar för hur taket kan 
användas. Platsen är inte tänkt att användas aktivt. Det gäller bland 
annat växternas sårbarhet, de begränsade öppettiderna men även 
takets utformning av ytor till det smala och trånga.  

Trädgårdsstatusen gör också att besökare håller sig till just gångarna, 
det är tveksamt om många besökare vågar bege sig in i vegetationen. 

Bild 55, Sittplatser längs de smala 
gångarna 

Bild 56, Urnliknande skorstenar? 

Bild 57, Utsiktsplats mot bland 
annat Wisla 

Universitetsbiblioteket 
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Vilket självklart inte behöver vara något negativt, men ändock begrän-
sande. Ett resultat är att det blir svårare att se spår av användning och 
svårare att sätta prägel på platsen för egen eller annans räkning. I 
egenskap av universitetsbiliotek tordes det dock vara fler studenter i 
omlopp och det skulle kunna användas i så pass omfattning att även 
begränsad användning efterlämnar spår och ger speciell karaktär till 
vissa delar. Det går dock inte att stödja i materialet, på bilderna finns få 
människor. 

Universitetsbiblioteket 
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LA VACHE NOIRE 
La Vache Noire(den svart kon) är ett köpcenter beläget i södra Paris, 
närmare bestämt i Arcueil. Huset stod klart 2007 och är ritat av Groupe-
6 och T+T. Byggnadens tak är del av en park på omkring en och en halv 
hektar där taket lutar ner mot norr och möter resten av parken som 
ligger i nivå med marken i nordväst men något över i motsatt riktning. 
Köpcentret fortsätter in under hela parken, även i de lägre delarna (BDP 
2015). Parken avgränsas av dels stegringen i söder, terraserat 
bostadshus i norr, gata i öst och kontors- och bostadskvarter i väst. Karta 15, här i Paris ligger parken 

La Vache Noire 

58 

60 

62 

59 

Karta 16, Översikt där taket ifråga är avgränsat 
av den orangea markeringen 
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SKYDD 

Själva parken är separerad från trafiken men anslutningarna till den är 
längs en mindre och en större gata. Ingångarna till parken är så belägna 
att det inte finns anledning att gena över den större vägen och den 
mindre är en smal och enkelriktad. Den högre delen av parken 
avgränsas av genomsiktligt staket. 

Det finns inga nödnedgångar, men då större delen av den högre ytan 
lutar nedåt och ansluter till resten av parken, som har flertalet 
anslutningar vidare, finns goda förutsättningar att utrymma taket. Det 
finns även bra förutsättningar för gående att ta sig över och genom 
takparken då den kopplar kvarter med varandra. 

Taket ligger, med undantag av de allra högsta delarna, lågt i jämförelse 
med omkringliggande bebyggelse. Parken bör därmed vara skyddad från 
den värsta blåsten. Byggnaderna runt om bidrar förutom med lä även 
med övervakning under en längre tid av dygnet i och med blandningen 
av kontor och bostäder (Bild 58). Själv har parken inte många platser 
som annars läar. Det finns dock delar som har visst skydd mot regn i 
form av skärmtak över fönsterfasader, dessa saknar anslutning in i 
centret och har därmed tveksamt värde för användande av platsen vid 
just regn. Solen går även den att komma undan som bakom en av 
pelarna i mitten av parken, men det finns inga planerade platser med 
skugga som uttänkt kvalité. 

Parken saknar extra funktioner så som serveringar eller direkta 
kopplingar till köpcentrat, blandingen av funktion finns runt om och 
under, inte i. 

KOMF ORT 

Gående i parken är tänkt längs väldimensionerade gångar genom 
parken. Dessa har inslag av konstnärliga och något förvirrande inslag. I 
mark i form av glasbeläggning med vy in i köpcentret, vilken i sig inte är 
gångbar, men tar upp dess yta. Det gäller även förklädda tekniska 
anläggningar som inkräktar på gångbanan (bild 59). Gångvägarna 
ansluter med få undantag till parken via trappor. Endast vid 
huvudentrén till centrat finns det en backe upp till parken och i väst 
ligger parken mer i nivå med resten av gatustrukturen. Rollstolsburna 
och andra som nyttjar hjulbundna fordon är därmed begränsade till 

Bild 59, uppbrutna gångvägar, mot 
norr 

Bild 58, vy från bostadshus i norr 

La Vache Noire 
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specifika ingångar och även begränsade från den högre delen av taket 
som betjänas av trappa och svallande gräsbacke. 

Delar som kan begränsa gående kan istället vara till den ståendes fördel 
med naturliga möjligheter till vistelse vid genombrotten i gångbanan. 
Annars går gångarna inte i någon större utsträckning längs kanter.  

Sittandet är även det begränsat, både primärt och sekundärt sådant. Det 
finns ett fåtal stolar vid två platser på den lägre nivån och några även 
allra högst upp på taket. Sittandet i parken är uppenbart tänkt att ske på 
efter enklare modell. Trappan upp på den högre nivån bidrar med vist 
sekundärt sittande, men trappan är inte utformade med detta i speciell 
åtanke, det är flacka steg utan möjlighet till något att luta sig mot. 
Glasytorna vid gångvägarna är instängslade av ett lågt räcke och lämpar 
sig inte heller för sittande. Enda egentliga sekundära sittande återfinns 
högst upp vid en glasyta med vy ner i köpcentret. Denna brist hindrar 
inte besökare från att sitta (bild 60), men komforten är av tveksam 
standard. 

Som led i bristen på sittplatser finns det heller inga platser planerade för 
interaktion mellan besökare i form av sittlandskap. Det finns dock 
undantag i lekredskap i en del av parken, där inbjuds till aktiv interaktion 
med platsen och andra besökare. Det finns även en upphöjning med 
räcken med för mig oklar funktion (bild 61). Det finns med andra ord 
ytor och anordningar som skulle kunna stimulera till aktivare 
användningar, men rörelse från sittande till agerande är svag, speciellt 
om stora delar av aktivitetsytan används för sittande. 

Parken är öppen och väl uppe har besökaren god översikt från de flesta 
platserna. Detta gäller under den ljusa delen av dagen, när det blir 
mörkt blir det även mörkt i parken. Det finns ingen separat belysning 
och platsen förlitar sig istället på ljus från köpcentrets innandöme och 
viss polarbelysning i kanterna. Samtidigt ska sägas att parken inte är 
öppen dygnet runt. 

KV ALI TÉ 

Parken bjuder på goda solmöjligheter, men tar inte vara på den kvalitén 
i någon större utsträckning annat än med plana och lutande gräsmattor. 
Samtidigt kan det beroende på resten av stadsrummet vara nog. I detta 
fall är platsen den största grönytan i närområdet och det är kanske 
platsens huvudsakliga kvalité. Samtidigt som de som lyckas ta sig upp till 
takets högsta punkt bjuds på en vy över stadsdelens andra tak. 

Bild 61, lekredskap och upphöjning 

 Bild 60, sittande i brist på primära 
sittplatser 
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Småskalig service finns i form av papperskorgar samt en 
informationstavla vid en av ingångarna. 

RESPONSIVI TET 

Kopplingarna genom parken är tydliga från den västra, men svårare att 
tyd från öster. Från entrésidan finns ingen synlig koppling till resten av 
parken eller stadsrummet vidare. Som besökare till köpcentret blir 
kopplingen inte bättre i och med bristen på vägar upp till parken och 
även om det finns glasytor mellan de båda platserna syns inte parken 
inifrån. 

Dagtid finns goda förutsättningar till olika typer av användning. Backe, 
lekredskap, upphöjning, glaspartier ger alla den kreative idéer. Nattetid 
är förhållandena annorlunda, trots att parken då är stängd är det inte på 
något sätt svårt att ta sig in. Den bristfälliga belysningen och avskild-
heten skulle kunna spela in till användande även under denna tid. 
Samtidigt finns bostäderna runt och bevakar i hög grad vad som 
försiggår, framförallt i den lägre nivån. Exempelvis kan skejtande vara 
svårt att få till stånd på dagtid på ett köpcentrum, men kvällstid är det 
möjligt att den högre nivåns kanter och hårdgjorda yta kan locka till 
detta(bild 62). Det finns inga avskilda skyddade platser, så övernattning i 
parken är nog inte trolig. Utan observationer på plats är det dock svårt 
att se avtryck och lämningar och gör det möjligen ointressant att 
diskutera detta här, fotografier från platsen är begränsade i den 
bemärkelsen att de mest är vyer och inte går in i detalj. 

Bild 62, största hårdgjorda ytan i 
parken, längst upp i söder 

La Vache Noire 
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JÄMFÖRELSE 
Här följer en jämförande diskussion av huvudexemplen för att se på 
likheter och skillnader. Sedan följer ett avsnitt där de utländska 
exemplen ges möjlighet att komplettera resultaten. 

SKYDD 

TRAFIK OCH OLY CKS RI SK ER 

Inte helt oväntat skiljer sig en taklokalisering av offentliga platserna mot 
andra mer traditionella offentliga miljöer vad gäller trafiken och de 
risker den för med sig. Samtliga tak i studien ligger mer eller mindre 
avskilda från biltrafik. Gemensamt för exemplen är att höjden spelar 
den största rollen, att platsen kommer i en annan nivå än trafiken. 
Samtidigt hanterar några av exemplen, som Emporia det vidare genom 
att skärma in stora delar av taket så att trafiken knapps märks av. Det 
fanns därmed en poäng att vidga begreppet olycksrisker och i dessa fall 
även få med fallrisk kopplat till höjd och möjligheter till utrymning i fall 
av annan fara. De kopplar inte direkt till Gehls tänkta punkt, men 
inkluderar samtidigt det han är ute efter, att skydda. 

Taken i studien förhåller sig till höjden på lite olika sätt. Som för 
Stadsbiblioteket och Park1 där kanterna är starka i form av ordentliga 
murar. Fokus blir inte skillnaden i nivå mot gatan nedanför utan på 
längre avstånd. I Stadsbibliotekets fall blir inte effekten så stor i och med 
dess låga höjd och läge i omgivningen, men för Park1 är läget närmast 
det omvända och effekten blir betydande. Emporia växlar mellan att 
eliminera kanten helt i delar av parken samt presentera den i likhet med 
många av de andra taken i form av ett genomsiktligt räcke. Ett räcke i 
form av antingen glas eller nät är det klart mest populära sättet att 
utforma kanten. Det finns där en balans mellan att visa upp utsikt och 
vyer mot känslan av att befinna sig högt och säkerheten. En viktig del 
kan därmed vara att besökaren inte är tvungen att röra sig vid den 
kanten och att andra, mer substantiella, kanter finns. Till exempel vid 
Hötorgscity fanns möjligheter att röra sig både vid räcket och längre in 
längs fasaderna och att en bros räcken klätts in och därmed inte var 
genomsiktliga. I många av exemplen är alternativet inte lika tydligt, som 
vid Inspirations högre nivåer där det inte finns någon annan kant att 
förhålla sig till, men det finns fortfarande en dragning mot kanten i och 
med det Gehl kallar kanteffekten.  
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Den sista delen under punkten är utrymningsmöjligheterna. Här skiljer 
exemplen sig bland annat i fråga om hur taket uppfattas för besökaren, i 
vilken grad är det uppenbart att man är på ett tak av en byggnad och 
därmed beroende av vad som sker under? För Stadsbiblioteket, 
Hötorgscity samt de lägre nivåerna av Inspiration och Park1 finns starka 
kopplingar till själva byggnaden som taket är en del i. Emporia döljer i 
högre utsträckning själva byggnaden. Det finns fortfarande tydliga 
skillnader i höjd mot omkringliggande bebyggelse men just kopplingen 
till byggnaden under är svag. Det är därmed av större vikt att göra 
utrymningsvägar extra tydliga. En besökare som kommit upp på taket 
inifrån och inte har kunskap om vart nedgången finns kommer att ha 
svårigheter dels att förstå vad nödsituationen gäller och sedan även hur 
den ska tas sig från taket. Detta eftersom utomhuskopplingen ned till 
marknivå bara syns nära inpå. I park1s fall är huvudproblematiken att 
det endast går att ta sig ner via insidan av byggnaden. I flera av fallen är 
taken utformade som parker och sådana platser behöver sällan 
utrymmas på grund av brand eller liknande och om så görs finns det 
ändå riktigt goda möjligheter slussa ut besökare. Det kan därmed även 
vara intressant att beakta hur besökaren i en takpark görs 
uppmärksamma på att det där gäller andra förhållanden. Detta tycks 
dock inte ha kommit med vid utformandet av de mer svårutrymda 
taken. 

BR O TT OCH  V ÅL D  

För denna punkt har övervakning i olika former varit i fokus i och med 
dess klara koppling till förebyggande av brott och våld samt nära 
koppling till att skapa trygghet. Det går här att särskilja taken till olika 
grupper men det finns även gemensamma nämnare för taken i stort. 
Det gäller kanske främst övervakning i form av främlingar som rör sig 
genom platsen. Denna form av bevakning är bristfällig i samtliga fall 
men Hötorgscity och Stadsbiblioteket skiljer här ut sig med 
förhållandevis enkla kopplingar till resten av stadsrummet, för 
Stadsbiblioteket leder de dock inte vidare till något annat än själva 
biblioteket. De resterande taken tenderar istället att ha få kopplingar 
och mer karaktär av att vara isolerade platser i staden snarare än delar 
av den. Taken genererar samtidigt egna besökare så det finns 
fortfarande rörelse på taken om än i mer begränsad form både vad 
gäller rörelse och typ av besökare. Som nämns i många av fallen krävs 
det att besökaren har taket som målpunkt. Med bristen på kopplingar 
till resten av stadsrummet följer även en brist på funktioner därifrån. 
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Med undantag från Hötorgscity och i viss mån Stadsbiblioteket är det 
endast den egna byggnadens funktioner som påverkar användandet av 
platsen, som affärsverksamhet och park för Emporia och servering och 
park för Park1. 

Om Hötorgscity och Stadsbiblioteket väger upp övervakningen genom 
kopplingar tyngs de ned av att de är tillgängliga dygnet runt. Det gäller 
tiden på dygnet då platsernas funktioner inte är öppna eller tillgängliga. 
Stadsbiblioteket är helt beroende av själva bibliotekets öppettider, efter 
de tiderna finns ingen klar besöksgenererande funktion och bevak-
ningen blir därmed med svag. Hötorgscity delar denna svaghet samtidigt 
som den möjligen förstärks än mer utifrån bristen av funktion även i 
dess omgivning, belägen som taket är i en kontors- och affärsmiljö vars 
öppettider var än mer begränsade under dess tid än i dag. För Inspirat-
ion gäller speciella förhållanden i och med att det är ett bostadshus och 
därmed används dygnet runt av de boende. Det är även i dagsläget inte 
klart hur tillgången till taket kommer se ut för besökare efter 
serveringens och gymmets öppettider. 

De tre tak som inte är tillgängliga dygnet runt delar även egenskapen av 
att vara kopplade till byggnadens funktion som köpcenter, bibliotek och 
i Park1s fall serveringen. Öppettiderna för de funktionerna bestämmer i 
hög grad även öppettiderna för taket och genom den begränsningen 
kräver inte taken samma grad av övervakning under den stängda 
perioden. Samtidigt krävs då att platsen verkligen är stängd och att den 
inte används ”inofficiellt” annars är risken att vinsten i att hålla platsen 
stängd förloras helt.  

Den sista delen av övervakning där taken skiljer ut sig i olika former är 
dess läge och nivå i förhållande till omgivning och främst då byggna-
derna runt om (figur 1). Av de sju taken i studien går det att urskilja två 
huvudtyper. Den första typen placerar taket högre eller i nivå med 
omkringliggande byggnader där övervakning ifrån omgivningen därmed 
saknas helt som för Park1 och Inspirations högre nivå eller är den klart 
begränsad som för Inspirations lägre nivå där det genomsiktliga räcket 
ändå ger viss möjlighet för inblick utifrån. Den andra typen placerar 
istället taket lågt i omgivningen som för Hötorgscity, Stadsbiblioteket 
och delvis även Emporia. Bevakningen stärks därmed för dessa tak 
under stora delar av dygnet i och med en kombination av kontor och 
bostäder i omgivningen. Undantaget här är Hötorgscity som endast 
hade kontors och affärsverksamhet i sin omgivning. Figur 1, Takets läge i omgivande 

bebyggelse 
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En ytterligare dimension återfinns för Park1, Inspirations lägre nivå och 
Hötorgscity där den egna byggnaden bryter igenom den offentliga delen 
av taket och därmed även bidrar till övervakningen. I dessa båda fall är 
det dock begränsat till servering- eller gymverksamhet. 

BESV ÄRANDE  KLIM AT-  O CH  SINNESIN TRY CK  

Även klimatet påverkas av takets läge gentemot omgivande bebyggelse 
och här skiljer Inspirations högre nivå ut sig som enda helt öppna tak. 
Det gäller dock generellt att taken är mer utsatta för vindar än andra 
mer traditionella platser i staden, detta i och med dess tendens till 
högre lägen. Samtliga exempel har byggnadselement som i olika grad 
läar och skuggar delar av eller hela taket. De lägre taken får hjälp av 
omgivande byggnader eller kuperat landskap medans de högre spelar på 
egenhand. För Park1 och Inspiration används den egna byggnaden för 
att skapa skydd och för Emporia hanteras det delvis på taket med 
kullarna men taket får även nytta av kvarterets omgivande 
bostadsbebyggelse i öst och i framtiden även söder. 

Skydd för nederbörd och bistra årstider är svårt att hantera i en utemiljö 
men möts i exemplen Inspiration och Park1 genom mer flytande 
anslutningar mellan tak och byggnad. Övergången mellan ute och inne 
gör att besökare kan dra fördel av takets kvalitéer även om de inte 
faktiskt beträder det. Hötorgscity delar i viss grad denna hantering 
genom caféverksamhet som sträcker sig upp till taket. Även Emporia har 
anslutningar från inne och ute i taknivån, men dessa saknar funktioner 
som exempelvis café- eller restaurangservice som återfinns i de tidigare 
nämnda exemplen. Emporias kopplingar är till skillnad från både tak och 
köpcenter kala och lockar troligen inte besökare vid sämre väderlek. 
Stadsbiblioteket skiljer dock ut sig i störst grad i och med avsaknaden av 
klar koppling till byggnaden. Den koppling som finns bjuder inte in till 
rörelse mellan tak och byggnad, antigen är besökaren på taket eller inne 
i byggnaden. Samtidigt ger samma kopplingar möjligheter till vist skydd 
mot vinden genom dessa fasaders brytning mot de annars tämligen 
flacka platserna. Det är dock av begränsad effekt och vinden spelar en 
stor och begränsande roll för samtliga tak, där kopplingen mellan höjd 
och utsatthet är närmast självklar. 

En dimension av störning som är speciell för tak är dess tekniska anlägg-
ningar i form av olika former av luftaggregat. Det främsta störningsmo-
mentet tordes vara oljud vid varmt väder då luftkonditionering till 
byggnaden under behöver arbeta hårt. Detta har inte gått att studera i 
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och med studiens tidsram förlagd till senvinter och vår. För 
Stadsbiblioteket blir det dock tydligt att inga speciella formgrepp tagits 
vid hanteringen av anläggningarna, de är placerade i burar längs med 
takets kant och om de låter så stör de. För de andra fallen är 
anläggningarna inte lika påfallande, då de antigen förläggs till delar av 
taket som inte är tillgängliga som högre upp för Hötorgscity eller som 
för Emporia där de göms undan i kullarna. Det är tänkbart att en 
betydande del om inte allt av oljudet på så sätt undviks. Till skillnad från 
oljud står det för Emporia klart att lukt i form av matos inte undviks så 
enkelt och till skillnad från de andra taken saknar just Emporia ordentlig 
servering på taket vilket gör just den lukten än mer malplacerad och 
konstig. 

KOMFORT 

GÅ 

Taken hanterar gångytor och med dem gångmöjligheter på något olika 
sätt. Som bekant gäller det för samtliga fall att besökare först behöver 
ta sig upp på taket. Med undantag för Hötorgscity och Stadsbiblioteket 
finns det möjlighet att ta hiss upp och för Park1 och Inspiration är hissen 
det primära alternativet. För Emporia ges alternativ både ute och inne i 
form av omväxlande trappor, rulltrappor och hissar. Kopplingen mellan 
stadsrum och tak är starkast för Emporia, Stadsbiblioteket och 
Hötorgscity med tanke på dess utanpåliggande anslutningar. Denna typ 
av koppling är i regel i form av trappor upp en till tre våningar och det 
finns därmed fortfarande en rejäl tröskel för att personer i gatunivå ska 
göra sig mödan och motiveras att ta sig uppåt. Emporia kompenserar 
något genom att erbjuda hissmöjligheter och Stadsbiblioteket går att nå 
utan att röra sig i höjd led dock bara från ett håll. Hötorgscity 
kompenserar samtidigt i viss mån genom att det finns vissa möjligheter 
att se på avstånd vad som finns på taket, även Inspiration har 
möjligheter att visa upp det som finns på den nedre nivån, men det 
kräver att de används för att de ska ses som exempelvis basketplanen 
och serveringen.  

Väl upp på taket finns det fortsatt exempel med nivåskillnader. Det 
gäller främst Park1 och Inspiration där taken är uppdelade i olika 
sektioner med en höjdskillnad på en våning. För Park1 är skillnaden 
delvis dold i ramper medans den i Inspirations fall är tydlig i och med 
dess stora trappa. Höjdskillnaderna delar också av taket genom att 
besökare inte ser och blir medveten om vad som finns i de högre 
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sektionerna. Annars är taken tämligen överblickbara och besökare ser 
hur de kan röra sig. Emporias kullar splittrar upp taket, men det finns 
samtidigt informationstavlor vid uppgångarna och gångytorna är 
väldefinierade bland annat till följd av stängslet. 

Även själva gångytorna är generellt sätt väl tilltagna och ekipage kan 
mötas. Det vill säga om de tagits sig upp, för Hötorgscity och Inspirations 
högre nivå finns inte möjligheten för en besökare (icke boende) i 
exempelvis rullstol eller med barnvagn att ta sig upp på ett rimligt sätt. 

STÅ 

När det gäller vistelse i stående form ger några av exemplen möjligheter 
genom en högre takkant som för Stadsbibliotekets högre murar. Dessa 
murar ger en kant som vänder sig inåt där den stående har ryggen fri. 
De andra exemplens takkanter vänder sig istället utåt och ger inte någon 
överblick över själva taket eller möjlighet att avskärma en eller flera 
riktningar. Samtidigt fungerar räckena som möblering att luta sig mot 
där Inspirations bjuder på möjligheter både till kontakt och översikt 
mellan tak och gata men framförallt från övre- till lägre nivå. Med 
undantag för Inspirations övre nivå finns det även vissa fasadytor att 
förhålla sig till. I Inspirations fall är dock den ytan klart begränsad till 
transport och service yta. Liknande gäller för Park1, men där finns 
samtidigt viss kontakt med fasad längs ytterligare två sidor. 

SI TTA 

Kanterna spelar stor roll även för sittande vistelse och i och med att 
besökaren då kommer ned något ges något förändrade förutsättningar i 
jämförelse med stående vistelse. Räcken som tidigare vände sig utåt kan 
vid sittande användas som stöd med riktning in på taket eller mer lokalt 
i mindre sammanhang, detta gäller framförallt för Inspirations högre 
nivå och delar av Emporia där räcket möts upp av grönskande marktäck-
ning som möjliggör sittande. För de andra taken är denna form mer 
extrem i och med att det blir sittande på betongsten. 

Sekundärt sittande utgörs till största del av trappor. Trappor upp till 
taket som för Emporia och trappor på taket som mellan Inspirations 
nivåer. Det finns även sittplatser i form av trappningar på Emporia och 
Park1. Dessa är klart utformade för sittande om än inte med bästa 
komfort i åtanke. Den bristen i utformning går igen även för bänkarna. 
Med undantag av Stadsbiblioteket och Hötorgscity saknar bänkarna 
både rygg och armstödd och i vissa fall kan det debatteras om de 
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primärt är sittplatser, utfyllnad eller utsmyckning. För de flesta, men 
inte alla, går det att sitta utan problem. Det blir dock problematiskt på 
tak där de utgör den enda primära sittningen som för Emporia och de 
delar av Inspiration och Park1 som inte ligger i kontakt med 
serveringarna. På samtliga tak finns tydliga intentioner om att det ska 
vara möjligt att sitta, men det är egentligen endast Hötorgscity som 
erbjuder både goda primära möjligheter med goda parkbänkar och 
sekundära i form av bland annat bassäng och fontänkanter. Även 
Stadsbiblioteket utmärker sig, men här istället för en generell brist på 
sittmöjligheter. 

En ytterligare dimension av sittandet som Gehl fokuserar på är 
möjligheten att gå från det mer passiva sittandet till att starta eller 
involvera sig i någon mer intensiv aktivitet. Detta kräver fria och flexibla 
ytor i anslutning till sittplatserna. Flera av taken ger här goda möjlig-
heter som exempel Inspirations möte mellan trappa och basketplan 
samt mellan löparbana och sittlandskap. Det gäller även för Emporias 
läktare och eventyta samt sittmöbel och grönyta. Hötorgscity bjuder 
inte på samma intensitet eller flexibilitet, men det finns fortfarande en 
för studien unik del i vattenkontakten och möjliga aktiviteter med den. 
Samtidigt är det svårare att se för Park1 där de fria ytorna generellt är 
mindre och de spelar inte mot några sittplatser. För Stadsbiblioteket 
begränsas möjligheten mer av bristen på sittplatser då det finns gott om 
yta. 

SE 

Storleken på taken i studien varierar kraftigt från Stadsbibliotekets cirka 
400 m2 till Emporias 27 000 m2. De är dock, med undantag av Inspirat-
ions högre nivå, uppdelade i mindre sektioner och rumsligheter. De kan 
på ställen för exemplen Park1 och Emporia vända sig utåt men med just 
den klara riktningen förstärks även rumsligheten. Inspirations högre nivå 
skiljer där ut sig genom dess avsaknad av vertikal avgränsning överlag, 
det är endast ett genomsiktligt räcke och två mindre kullar som sticker. 
Belysningen i räcket blir troligen för låg för den stora ytan och taket är 
fortsatt vidöppet även när mörkret fallit. 

När det gäller just belysning hanteras det på de nyare taken genom 
pollare och räckesbelysning där fasader saknas och viss väggarmatur där 
möjligt. De äldre taken, Hötorgscity och Stadsbiblioteket, belyser istället 
uteslutande med belysning i samma höjd genom både väggarmaturer 
och lyktstolpar. De har nämnts i exemplen att det är svårt att utvärdera 
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belysningens effekt utan att faktiskt se den, det som istället går att 
diskutera är dess läge. Den lägre belysningen ger nödvändig belysning 
för orientering på taket, men är sämre när det gäller att belysa andra 
besökare och framförallt deras ansikten. Täthet eller täckgrad är en 
annan del när det gäller belysning och det är då Inspirations högre nivå 
som skiljer ut sig genom att det endast är belysning i räcket och ingen 
längre in på taket. Även för Emporia begränsas belysningen genom att 
pollarna inte räcker till för att belysa sittlandskapen som klättrar uppåt 
samt utsiktsplatsen som även den strävar uppåt. Annars täcks 
exemplens ytor in väl av belysning. 

LYSSN A OCH  TALA 

När det gäller vistelseplatsernas riktning och möjlighet till interaktion 
inom och mellan dem finns det prov på både bättre och mindre bra 
lösningar. Många av Emporia och Inspirations sittplatser möjliggör för 
interaktion mellan de sittande samtidigt som de inte tvingar till. Bristen i 
komfort och användarvänlighet med tanke på avsaknaden av ryggstöd 
kan i detta avseende ses som något positivt då det går att sitta åt flera 
håll. Även Hötorgscity erbjuder möjligheten att interagera med andra 
sittande genom bänkar i vinkel och närhet mellan primär och 
sekundärsittning. Här skiljer återigen Stadsbiblioteket ut sig genom 
bristen på sittplatser. De är förvisso är placerade i vinkel, men alltför 
glest. 

LEK  O CH  RO 

Möjligheterna till aktivt användande av taken ser olika ut. Det finns 
anvisade platser med en specifik tänkt användning som i fallet med 
Inspiration och det finns mer odefinierade ytor som möjliggör för 
aktiviteter, men som i lägre grad stimulerar till det.  Exempelvis görs det 
genom en större öppen yta som i Emporias fall även har en annan 
markbeläggning. Det är även i Emporias fall som användning året runt 
tydliggörs i och med dess isbana. I och med takets utsatta position är 
det annars svårt att använda det i samma utsträckning under de kallare 
delarna av året.  

Det är endast Inspiration och Park1 som direkt kopplar servicefunkt-
ioner till taket vilka i sig genererar besök och uppmärksammar då taket 
oavsett årstid. Det är dock ingen självkarthet att det leder till 
användande. En ytterligare del är underhållet, till exempel huruvida 
taken röjs på snö eller inte. Om det röjs finns det en liten möjlighet till 
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liknande aktiviteter som under andra delar av året. Om det istället inte 
röjs kan det troligen stimulera till vissa aktiviteter då också. Det gäller 
troligen i högre grad för Inspiration i och med dess koppling till bostä-
der, men på de andra taken finns även dimensionen av att visa upp sig 
eller kreationer som gjorts. 

Det finns få gemensam nämnare för takens användning när det gäller 
möjligheter och stimulering till aktiviteter på taken. På de mindre taken, 
som Park1 spelar själva storleken på taket en roll, men det visar sig inte 
vara avgörande då det i Stadsbibliotekets fall finns yta trots den relativt 
lilla storleken på taket. Liknande gäller till viss del även för de andra 
taken generellt då de tenderar att vara väl uppdelade och det rör sig om 
en mängd av mindre delar. När det istället gäller användning i tid runt 
dygnet och inte i yta är det enklare att se mönster i och med 
begränsningen i öppettider. Takens relativt avskilda karaktär gör de tak 
som är öppna dygnet runt tillgängliga för mer ljusskygga aktiviteter. 

KVALITÉ 

KLIM AT 

Solen står i fokus när det gäller tillvaratagande av klimat och vädrets 
positiva aspekter. De större och huvudsakliga vistelsemiljöerna är för de 
flesta taken riktade mot söder med minimala hinder för solen att nå 
fram. Det finns dock undantag, som Stadsbiblioteket där den södra 
sektionen av taket klart drar åt söder medans den andra saknar riktning 
samt att den stora biblioteksbyggnaden gör att platsen skuggas relativt 
tidigt.  

Samtidigt kan möjlighet till skugga vara en kvalité i sig, om än under en 
tämligen begränsad tid om året. Skuggan är då med fördel ett av flera 
alternativ och inte helt beroende av tiden på dagen. Detta är ett tydligt 
problem för flertalet av taken där det saknas skydd mot solen. Några av 
taken ger möjlighet att välja skuggade sidor men det finns få exempel på 
platser där både sol och skugga kan erbjudas. Inspiration märker ut sig 
med få möjligheter till skugga överlag. Det är framförallt Park1 som 
erbjuder den extra dimensionen längs sin västra sida i form av mindre 
träd. 

Samtliga tak erbjuder annars vegetation. Det rör sig dock huvudsakligen 
om lägre former som exempelvis sedum, gräs och blomplanteringar. 
Stadsbiblioteket skiljer ut sig med dess större träd. De bidrar samtidigt i 
stor mån på liknande sätt, främst genom att göra taken svalare. De delar 
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av taken som saknar den kvalitén kan troligen tendera att bli väl varma 
under högsommaren. 

VYE R,  ES TE TIK  O CH N ATUR  

De gröna inslagen spelar inte bara roll för väderklimatet på taket utan 
bidrar även till att mjuka upp de annars hårda ytorna. De verkar i högre 
grad för vissa tak där grönskan blir en del av markbeläggningen och i 
Emporias fall bryter ut i betongstenen. Samtidigt som det verkar i lägre 
grad för Stadsbiblioteket och Hötorgscity där det sker främst genom 
planteringar samt enstaka större träd. 

Grönska på tak sätter dock begränsningar för val av växter och medför 
även betydande kostnader, ju djupare rötter desto dyrare då jordlagret 
väger och sätter krav på täthet. Liknande gäller även för inslag av vatten. 
Det skulle därmed kunna finnas en poäng att koppla ihop taket med 
omgivningen och dess grön och blå strukturer, som i fallet med 
Stadsbiblioteket där det taket knyter an till parken Observatorielunden 
med grön- och blåstrukturer. 

Denna koppling kan vara i form av möjligheter att ta sig mellan plat-
serna, men även i form av utsikt över den andra. Utsikten från tak är en 
klart mindre begränsande faktor än grönska och natur på det. I och med 
takets tendens till högre läge följer utsikt ofta med på köpet och i flera 
fall är det en klar anledning till att taket används och utformats som det 
gjorts. Ett generöst sätt att ta sig an utsikten kan vara genom att 
inarbeta den som huvuddel och huvudkvalité för hela taket. Inspiration 
ger goda möjligheter till utblickar i alla riktningar, om än något 
begränsade av omgivande bebyggelse. Det finns samtidigt viss lokal 
förankring genom kontakt med gata och omgivande byggnader. Den 
lokala förankringen är än större för Hötorgscity med dess kontakt med 
själva Hötorget och, affärs och gågatan, Sergelgatan. Stadsbiblioteket 
delar det lokala men vänder sig samtidigt i endast en riktning, ut över 
parken i öst. Överblicken från de två tidigare exemplen finns därmed 
inte med. Park1 skiljer ut sig och är istället en solitär med minimal 
kontakt med omgivningen men en långvidd utsikt över Stockholm. Vissa 
likheter återfinns för Emporias västra del. Det finns inte någon lokal 
koppling utan det är Öresund och dess bro som står i centrum och det 
ges även möjlighet att ta ytterligare höjd med utkiksplatsen och få vy 
även över centrala delar av Malmö. 
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Det blir tydligt att höjden spelar en stor roll för hur utsikten kan hante-
ras. Det högsta taket i studien ägnar nästa all uppmärksamhet åt den 
medans de lägre erbjuder den i mer begränsad form. Vad som finns att 
se spelar även det en avgörande roll. För Stadsbiblioteket är det 
naturligt att vända sig mot den enda större lägre platsen i omgivingen, 
för Emporia är det Öresund och för Park1 hela staden. 

Materialval och dess sammansättning och konsekventa användande är 
en annan del av den estetiska kvalitén. Främsta material är betongste-
nen, men inslag av trä finns med i flera av fallen. Taket som benämnts 
Stadsbiblioteket är ju just en del av biblioteket och delar därmed dess 
formspråk i främst murarna. Annars är det tydligt att taken är separata 
ytor eller platser i staden och spelar på egna villkor. De har sina egna 
koncept och är inte främst kopplade till byggnadens utförande. I 
Emporias fall är det en parkmiljö från mer nordliga bredgrader, för Park1 
är det en liten park in- och uppklämd mellan trafikaparater och tät 
stadsbebyggelse. 

SM ÅSK ALI G SE RVICE  

Det har visat sig vara sparsamt med den småskaliga formen av service 
på tak. Samtliga exempel har papperskorgar, men det är någonstans där 
lägsta nivån läggs. Det är endast Emporia och Hötorgscity som går något 
längre med WC och informationstavlor respektive drickfontän. Samtidigt 
får representationerna av Inspiration och Park1 inte övertolkas i och 
med skedet de var i när studien gjorts, det är inte självklart att allt tänkts 
ut än. 

Det står dock ändå klart att småskalig service inte är något större inslag 
på någon av platserna. Tänkbart är att takens relativa isolerade läge 
spelar in även här och att det därför finns färre element av service som 
annars kan återfinnas på offentliga platser som exempelvis postlådor 
och anslagstavlor. 

RESPONSIVITET 

KO PPLING AR 

När det gäller kopplingar till och från platserna blir det snabbt tydligt att 
höjdskillnaden är problematisk. Inte bara i form av Gehls mening att 
fotgängare helst inte rör sig uppåt utan även i form av bristande 
beslutsunderlag och tydlighet. Hur ska den gående i gatunivå veta vad 
den väljer genom att ta sig upp? För Stadsbiblioteket är det ett 
marginellt problem i och med att det går att se att ytan där uppe är klart 
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avgränsad och från öster går det även att se vad som finns eller kanske 
vad som inte finns där uppe. Takets höjd och dess avgränsade räcke 
spelar stor roll för möjligheten att bilda sig en uppfattning. Hötorgscity 
ger vissa möjligheter men dessa är klart begränsade till vissa ytor, som 
själva Hötorget och Sergelgatan. Liknande gäller för Inspiration, det är 
möjligt att ana vad som finns där uppe om det sitter gäster på 
serveringen eller rör sig spelare på basketplanen. 

Park1 och Emporia skiljer ut sig genom dess avskärmning mot markplan 
och närmiljö. En annan del är bristen på information i markplan och 
gaturum om vad som finns där uppe. Även om det finns en tydlig väg 
upp ger det inte mycket bas till beslut. 

Många av taken tenderar dock att kompensera i och med de begränsade 
funktionerna och fokus på dem. Som för Emporia och Park1 där taket är 
känt och uppmärksammas som park med vida utsikt. Det är därmed 
möjligt för potentiella besökare att bilda sig viss uppfattning om vad 
som finns där uppe. Även de som inte har taken som primär målpunkt 
har kanske hört talas om det i och med att de trots är ovanliga och i 
fallen med de nyare även klart påkostade och i viss mån 
uppmärksammade i media.  

Under denna kategori kan det även vara intressant att komma tillbaka 
till graden av offentlighet för en plats. Här gäller skilda förutsättningar 
för taken där de kan begränsas i form av så väl fysisk som psykologisk 
tillgänglighet. Ägandet har konstaterats spelar en stor roll och det blir 
tydligt för Inspiration och Emporia där taken är underkastade byggna-
dens karaktär i form av bostads och affärsverksamhet respektive 
köpcentrum men även i dess begränsade öppettider. Det finns en tydlig 
koppling mellan ägarens intressen och inskränkning av användandet av 
platsen. De skiljer sig samtidigt klart från stadsrummets öppnare och 
friare sammanhang. Park1 var tänkt att förvaltas i offentlig regi men 
delar ändå de tidigare nämnda takens mer slutna karaktär i och med 
begränsningen i öppettid. Gemensamt för dessa tre tak är även att 
huvud- eller enda kopplingen till taken nås via insidan av byggnaden 
vilket skiljer av taket än mer. Dessa tak bör därmed ses som semi-
offentliga. Den definitionen är samtidigt inte oproblematiskt, de tre 
taken skiljer sig både ifrån varandra och från andra semi-offentliga 
platser som exempelvis varuhus.  

 



83 

 

AV T RY CK  O CH  P ÅV ER K AN  

Under servicerubriken konstaterades att småskalig service inte var 
något utmärkande i positiv bemärkelse för taken i studien. Det har även 
effekt på besökare och användares möjlighet att sätta avtryck på platsen 
om det så är via annonsering av en verksamhet eller uppmärksam-
mande av en tanke eller åskådning. Utan officiella arenor eller ytor för 
av- och utryck finns det en tendens till att användare av den offentliga 
miljön väljer andra vägar. De vägarna är även de begränsade på taken 
exempelvis i avsaknaden av vertikala element som fasader. I 
gaturummet nedan kanske ett elskåp eller en rabattkant fångar upp 
avtryck från de som rör sig i rummet, men taket är de tekniska 
anläggningarna gömda. Taken blir på flera sätt fattigare och ligger långt 
ifrån Wikströms tankar om en generös stad, här finns få möjligheter att 
skriva stadens historia. Flera av taken är också, som konstaterats 
tidigare, begränsade i sin offentlighet. Det kommer till utryck genom 
ägande i form av begränsning i åtkomst och tröskeleffekt. För Emporia, 
Inspiration och Park1 gäller därmed andra villkor för besökaren än för 
Hötorgscity och Stadsbiblioteket.  

Det finns alltså inga officiella vägar att ta för den som vill utrycka sig i 
rummet eller på platsen och även om taken är mer begränsade än andra 
platser i staden vad gäller påverkan finns det spår från den inofficiella 
och laglösa delen av avtryck, för Emporia i form av rengjorda ytor och 
för stadsbiblioteket i form av taggar, klistermärken med mera. För 
Hötorgscity var det inte främst denna form av utryck som kom att 
påverka platsen utan istället formen av användande. Ett såpass liberalt 
och omfattande användande att det störde och i viss mån även 
begränsade de allmännas användning och tillgång till platsen.  

Här blir återigen begreppet offentlig plats problematiskt. Hötorgscity var 
en offentlig plats tillgängligt dygnet runt med en tydlig intention från 
bland annat detaljplanen om allmänhetens tillgång till platsen. Samtidigt 
kom denna tillgänglighet att först inskränkas och sedan omintegöras, 
trots offentligt ägande som annars ses borga för tillgänglighet för 
all(mänheten)a. Taket bjuder här på andra förhållanden än de som 
annars tenderar att råda i staden. En liknande miljö i gaturummet i 
staden hade troligen inte stängts utan möjligen förändrats. 

 

 



84 

 

KONKLUDERANDE OCH INP UT FRÅN UTLANDET 
Här följer sammanfattande redogörelser för de intressanta faktorerna 
vid användande av offentliga tak kompletterat med ytterligare vinklar 
från de två utländska exemplen. 

SKYDD 

De viktigaste faktorerna när det gäller just taket som lokalisering för 
offentligt tillgängliga platser kan sägas vara kategorierna för skydd och 
kvalité där den tidigare är extra problematisk i och med att taket 
tenderar att vara mer utsatt än andra platser för väder och vind samt att 
det i viss mån är beroende av vad som sker i byggnaden i form av vägar 
upp, tekniska anläggningar samt ägarens eller ägarnas intressen. De 
svenska taken har även visat på en klar problematik med hur platserna 
övervakas och i förlängningen tryggheten. Studien har identifierat olika 
former att komma åt bristen på övervakningen och det görs i högre eller 
lägre grad och på olika sätt i exemplen. Det handlar om läge till 
omkringliggande bebyggelse, besöksgenererande funktioner(som café), 
många och enkla sätt att röra sig upp och ned samt att begränsa 
tillgången till platserna i tid.    

Även de utländska exemplen har vissa svårigheter med det utsatta 
högre och i viss mån öppna läget. Det gäller i högre grad för 
Universitetsbiblioteket(UB) där växtligheten bara bidrar något till att läa 
och skydda platsen. La Vache tar sig an problemet genom att klart 
begränsa den högre delen av taket i yta och gör därmed taket mer 
mångfacetterat. Samtidigt saknar båda exemplen möjligheten att ta del 
av platsens kvalitéer vid en sämre väderlek, det saknas bra kopplingar 
mellan ute och inne. 

Bristen på övervakning är störst för UB där taket ligger mer eller mindre 
i nivå med omgivande bebyggelse som endast finns i två väderstreck 
samt att platsen inte har några funktioner och endast två vägar upp och 
ner. Dess begränsade öppettider blir därmed centralt för att kontrollera 
platsen. La Vache har betydligt bättre förutsättningar i och med dess 
omgivande högre bebyggelse av varierande slag samt många vägar till 
och från taket. Det finns dock begränsad koppling till varuhuset under 
och därmed inga extra funktioner, utan platsen är ”bara” park. Även 
detta tak stängs under delar av dygnet, men det är i detta fall tveksamt 
om det bidrar till att kompensera för övervakningen i och med att det 
redan finns ett rätt stort mått av det. 
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Den förändrade olycksproblematiken för tak som offentlig plats täcks väl 
in av La Vaches många kopplingar och genom att den högre delen har en 
vid koppling ner till den lägre delen. För UB är läget svårare då taket är 
mer uppdelat och vägar mellan tak och mark få.  

KV ALI TÉ 

När det istället gäller kvalitéerna för taklokaliseringar finns det många 
fall där taket bjuder på ytterligare möjligheter. Där utsikten från de 
högre belägna taken märker ut sig med vida blickar över staden som 
annars är reserverad det fåtal personer som har tillgång till bostäder 
eller kontor på de högre våningsplanen. Kvalitéerna kan även vara i form 
av bra solförhållanden och möjligheter till grönområden eller parker 
centralt i en stad. Tak i sig är delar av en hårdgjord byggnad och kan 
därmed sägas tjäna extra på införlivande av grönska som det mjukare 
materialet.  

Utsikten finns även klart med i tanken för de både utländska exemplen 
med delar av taket klart utformat för maximalt tillvaratagande av vyer 
över delar av staden. Även det gröna strukturerna är viktiga, för UB är 
det en självklar del i och med dess funktion som botaniskt trädgård, men 
för båda gäller det att det spelar en stor roll för både användande och 
estetik. 

KOMF ORT 

Komforten har en mer begränsad påverkan när det gäller just 
taklokalisering. Där taket i sig inte begränsar möjligheter att skapa 
sittplatser, gångvägar och aktivitetsytor. Den del som dock står ut är 
bristen på kanter. De svenska exemplen har olika grad av problematik 
med just kanter från Stadsbibliotekets dominerande kanter till 
Inspirations närmast totala avsaknad av dem. 

De utländska exemplen skiljer sig något i hur de hanterar gång och 
sittande men de hanterar båda den senare bristfälligt med få uttänkta 
sittplatser, primära som sekundära. De delar även de svenska 
exemplens brist på kanter. La Vache inrammas av byggander som ger en 
tydligare skala till platsen, men dessa kanter är i likhet med Emporia 
skilda från taket själva taket, här med en lägre belägen gata eller genom 
att parken på taket tar slut innan den når fasaderna. För UB finns de 
färre inramande element och de är främst i form av växtlighet, men 
saknas överlag, både på själva taket och i dess omgivning. 
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RESPONSIVI TET 

Platsernas responsivitet är den sista delen som fallstudien fokuserade 
på. Där platsernas kopplingar och dess tydlighet eller otydlighet visade 
på svårigheter för potentiella besökare att göra medvetna val. 

Liknande gäller även för Universitetsbiblioteket(UB) samtidigt som taket 
som botanisk trädgård kanske är mer förlåtande, besökare i trädgårdens 
marknivå kan ana vad som finns i fortsättningen uppåt. La Vache skiljer 
istället klart ut sig genom dess låga läge och överblickbarhet. 

När det istället gäller möjligheter att lämna avtryck och tolka platsens 
användande och historia delar alla exempel svagheten i att inte erbjuda 
legala möjligheter till detta. Det finns samtidigt få möjligheter att även 
olagligt lämna avtryck. För de två utländska exemplen gäller som för tre 
av de svenska att de är begränsade i användning bland annat 
tidsmässigt och kan tänkas klassificeras som semi-offentliga. Det är 
därmed inte lika förvånande att denna form av avtryckslämnande inte 
uppmärksammas i hög grad. Samtidigt blir platserna oavsett grad av 
offentlighet fattigare och mer anonyma än nödvändigt. 
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PLANERARE OM TAK 
Vi har sett hur offentliga tak kan se ut i Sverige. Saker platserna har 
gemensamt och viktiga aspekter för vad som gör dem lika eller olika. För 
att få en mer nyanserad bild av användningar av tak följer en 
intervjustudie som fokuserar på planerares tankar om taket och dess 
användningar med fokus på offentlighet. Studieformatet gör det även 
möjligt att undersöka om lagstiftningen med fokus på den förändrade 
fastighetslagstiftningen har gjort avtryck för planerandet av tak. 
Innehållet blir även mycket beroende av den intervjuades tankegångar. 

De tidigare undersökta taken återfinns i tre olika kommuner och för att 
hitta planerare som arbetat med tak fokuserar denna del av studien på 
planerare från dessa kommuner. Kommunerna i fråga har pekat ut en 
specifik person som lämpligast för studien. Det har inkluderat planerare 
med en övergripande roll för ett projektområde och planerare mer 
involverade i själva detaljplanearbetet för den enskilda byggnaden.  

Studien syftar till att ge insikt i hur professionen som leder arbetet med 
planerandet av taken tänker kring dem. Nedan följer därför en kort 
redogörelse för dessa reflektioner och tankar. 

STRATE GI  

Det finns en samstämmighet om hur taket kan och bör användas. Det 
gäller olika funktioner som mer traditionellt utrymme för tekniska 
anläggningar men kanske framförallt för energiutvinning och grönska 
(gröna tak) men även för rekreation. Med en grad av markbrist följer att 
taket blivit intressant i större städer, först utomlands men mer och mer 
även i Sverige.  

Dessa tankar finns även med i planarbetet för kommunernas större 
nybyggnadsprojekt som för exempelvis Uppsalas Södra staden och 
Malmös Hyllie. Det finns ingen, för kommunerna, övergripande strategi 
att använda taken, men klara ambitioner om att använda även takytan 
på ett effektivt och kreativt sätt. Dialogen mellan planerare och byggare 
har ofta fungerat väl och det har funnits ett intresse även från exploatö-
rerna att ta tillvara på taket. Det finns även en övertygelse om att dialog 
med de involverade är en bättre väg att gå än att ta till krav. Det gäller 
för såväl användning i form av energiutvinning, temperatur- och 
dagvattenreglering som för faktiskt beträdande av besökare. 

ÄG ANDE 
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De möjligheter som den förändrade fastighetslagstiftningen med 
införande av tredimensionell fastighetsbildning kommit att erbjuda ses 
som ett bra verktyg. Samtidigt anses det komplicerat att få till på ett bra 
och fungerande sätt. Hur säkras de olika fastighetsägarnas intressen, 
vad kan utnyttjas och hur, vem sköter vad och vad finns det för 
försäkran. När det gäller kommunalt ägande av tak finns det tankar om 
vad mer av fastigheten som behöver säkras upp genom kommunalt 
ägande, exempelvis kommunikationsvägar som trapphus. Kanske kräver 
även offentliga platser ett kommunalt ägande för att säkra åtkomsten. 
Det är annars en svår del att lösa för tänkta offentligt tillgängliga tak, 
hur mycket makt har och bör fastighetsägaren ha? Det räcker inte med 
x-beteckning i detaljplan (platsen skall vara tillgänglig för allmän 
gångtrafik), vilket blir än tydligare med en referens till fallstudiens 
Hötorgscity där ägaren ändock var kommunen. Det avgörande är 
skillnaden på kvartersmark och allmänplatsmark men de intervjuade har 
ingen erfarenhet där den senare kommit till användning på ett tak. 

AK TIV T AN V ÄND ANDE  

Det har nämnts olika kategorier för användande och när det gäller 
rekreation anses det finnas potential. Taket har möjlighet att fungera 
som komplement till exempelvis djupa och skuggiga gårdsmiljöer, där 
taket ger extra nytta än bara extra yta.  

När det gäller just offentligt tillgängliga platser finns reservationer i 
fråga om tillgängligheten, hur når besökare dit? hur annonseras 
platsen? Vem ansvarar för säkerhet och tillsyn? Samtidigt lyfts 
problematiken med att platser på taket lyfts ut ur stadens sammanhang 
och det finns med det tankar om att offentligt tillgängliga platser på tak 
inte ska ersätta platser och funktioner i marknivå utan fokusera på extra 
funktioner. Det byggs redan som det är mycket som segregerar, skiljer 
ut och bidrar till ensamhet. 

Det finns även en oro eller reservation när det gäller kostnaden för att 
lyckas använda taket på ett aktivt sätt. Det får återigen inte konkurera 
mot satsningar i den mer frekvent och allmänt använda gatumiljön. Där 
taket kostar klart mer för liknande kvalité.  

Ett intressant alternativ för tillvaratagande av taket men med mer 
begränsad kostnad är möjligheten att förbereda för användande av 
taket. Ett förberedande där utförandet begränsas till exempelvis ett 
planterbart bjälklag, men inte mycket mer. Det blir då möjligt för 
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användare i form av boende eller besökare att succesivt ta platsen i 
anspråk och bestämma dess funktion. Ett ytterligare sätt att ta sig an tak 
kan vara i form av ytkrävande men lågintensivt använda funktioner, som 
olika typer av idrottsplaner. Vilka med fördel kan kopplas till andra 
idrotts- eller fritidsfunktioner och byggnader alternativt skolor.  

Samtidigt ska det inte glömmas bort att platta tak är mer sårbara rent 
tekniskt än andra tak när det gäller saker som täthet och läckage. Det 
finns även en medvetenhet om att tak skiljer sig från varandra på 
samma sätt som själva byggnaderna gör det. Det finns rent bokstavligt 
toppar och dalar, där olika tak fungerar bättre för olika användningar. 
Det finns även en poäng att utnyttja höjdskalan i ett område för att 
skapa tak som spelar med och mot sin omgivning. 
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RESULTAT  
Vad kom då studien att ge för svar? Arbetet syftade till att ifrågasätta och 
undersöka takets plats inom planeringen med fokus på dess lämplighet 
som offentlig plats. Detta genom att med en fallstudie studera faktiska 
och planerade exempel på tak för offentligt användande samt genom 
interjuver med ett begränsat antal planerare med erfarenhet från 
projekt där taket spelat en central roll. 

Vad har då studien resulterat i? Det redovisas nedan i form av svar på 
frågeställningarna. 

 

VILKA FAKTORER GÖR TAK LÄMPLIGA (RESPEKTIVE 
OLÄMPLIGA) FÖR OFFENTLIGT ANVÄNDANDE? HUR KAN 
DE UPPLEVAS OCH ANVÄ NDAS(MOTVERKAS OCH 
KOMPENSERAS FÖR)? 

De faktorer som gör tak lämpliga för offentlig användande är klart 
begränsade samtidigt som det finns flertalet faktorer som gör taket 
olämpligt eller svårhanterat för samma ändamål. 

Det kan argumenteras att användande av den tämligen fria ytan är en 
fördel i sig, men det gäller inte i högre grad för en offentlig plats än en 
annan. De klara faktorerna är istället möjligheterna till utsikt samt goda 
ljus- och solförhållanden. Dessa kvalitéer nås lätt genom ett högre läge 
än omgivningen för taket och kan ske med en specifik riktning(Emporia) 
eller vidöppet med panorama vyer(Park1). För goda solförhållanden är 
det inte nödvändigt att nå samma höjd över omgivningen och det finns 
rentav en poäng att använda omkringliggande byggnader eller landskap 
som skydd och inramning. Inte minst för att hantera delar av klimatets 
mer negativa påverkan på taket, främst i form av vinden som i allmänhet 
är mer påtaglig på taket(Emporia & Stadsbiblioteket).  

Även skalan för platsen påverkas i hög grad av dess läge gentemot 
omgivningen, främst genom takens tendens till få vertikala inslag och 
lätta, genomsiktliga, kanter. Skalan kan till skillnad från tidigare nämnda 
faktorer påverkas negativt av omgivande byggnader genom att de ger 
känslan av ett större rum. Samtidigt som avsaknaden av omgivning ger 
andra förutsättningar då de finns få rumsbildande element att förhålla 
sig till. 
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Höjden som krävs för att komma åt utsikten för i förlängningen med sig 
flertalet negativa faktorer. Dessa beror till stor del av höjdens effekt på 
kopplingen till andra delar av stadsrummet och dess innehåll och 
rörelse. För att taket inte ska bli en isolerad plats och därmed tappa 
viktiga aspekter av vad en offentlig plats bör uppnå behöver dessa 
kopplingar hanteras på ett sätt som inbjuder till rörelse och aktiviteter 
på platsen. Det finns även anledning att se till att potentiella besökare 
uppmärksammas på vad som finns på den högre nivån om det så är via 
funktioner synliga på håll eller via annan form av annonsering i gatunivå. 

En ytterligare faktor som påverkas av just höjden är den kring fallrisk och 
med den en risk för otrygghet. Den kommer till utryck i form av svaga 
kanter där räcken är genomsiktliga och ligger precis i kanten på 
taket(främst Emporia, Inspiration, Hötorgscity & UB). Ett möjligt sätt att 
hantera mötet mellan besökare och höjden behöver inte bara vara att 
göra kanterna mer solida utan att besökaren erbjuds alternativ till 
rörelse(Hötorgscity) eller att det råder olika förhållanden på olika delar 
av taket(Emporia). En del av säkerheten som inte är lika påtaglig i form 
av trygghetskänsla är möjligheterna till utrymning av taket. Det finns här 
en poäng att uppmärksamma besökare på det faktum att de befinner sig 
på en byggnad och att det råder andra förutsättningar vid fara än på en 
vanlig offentlig plats. Det kan med fördel ske genom att takytan tydligt 
bryts igenom av byggnaden i form av exempelvis fasadelement 
(Inspirations lägre del, Hötorgscity, Stadsbiblioteket & Park1) 

Höjden överbryggas annars enklast med begränsade eller åtminstone 
varierande nivåskillnader mellan tak och stadsrum(La Vache & Stadsbib-
lioteket), men kan även uppnås i begränsad grad genom även längre 
vägar upp(Emporia & Hötorgscity). En viktig del utöver höjd eller längd 
på kopplingarna är huruvida de är förenad med ett inträde i en mer 
begränsad sfär. Där denna sfär kan vara så väl ett trapphus i ett 
bostadshus till en rulltrappa i ett köpcenter. Båda typer för med sig en 
tröskeleffekt och det har tidigare konstaterats att dessa platser därmed 
bör klassas som semi-offentliga platser. Platser som ger sken av att vara 
tillgängliga för alla, men som dras ändå exkluderar både aktivt i form av 
möjligheter till avvisande av oönskade besökare och i mer passiv form 
genom att vissa grupper helt enkelt inte känner sig välkomna.  

Fastighetsägaren har ingen skyldighet att låta alla vistas på sitt tak även 
om det marknadsförs eller kännetecknas som en offentligt tillgänglig 
plats. Affärsverksamhet, serveringar med mera tillför många kvalitéer till 
en offentlig plats i form av bland annat variation av funktioner i tid och 
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klientel, vilket i förlängningen även stärker övervakningen och 
tryggheten för platsen. För en god offentlig miljö bör dock kopplingen 
mellan plats och funktion vara en frivillig interaktion för besökaren och 
vilken därmed kan skapa förutsättningar för en stor variation av 
besökare och användande av platsen. Ett sätt som används av 
fastighetsägarna är att stänga platserna under tider då den inte har en 
klar funktion utifrån deras intressen(Emporia, Inspiration, Park1, UB & La 
Vache). Platsen begränsas, men det är trots detta inte främst negativt för 
platsen utan ett sätt att kompensera för bristen av övervakning som 
platserna annars riskerar att lida av under dessa tider(Hötorgscity, 
Stadsbiblioteket). 

Platsens responsivitet gentemot besökaren begränsas även den av 
graden av offentlighet. Wikströms idé om den generösa staden som låter 
invånarna skriva på dess hud faller i hög grad bort om platsen inte är en 
klar och väl ansluten del av staden. Sätt för just taket att komma åt 
denna problematik är återigen nära sammanbunden med kopplingen 
mellan tak och gatunivå och kompenseras och avhjälps med bra och 
enkla sådana kopplingar.  

Taket som plats skulle samtidigt kunna medföra extra kvalitéer för 
möjligheter att som besökare och användare lämna avtryck och påverka 
platsen. Med en plats som i viss mån eller vissa delar kan ses vida ifrån 
finns väldiga möjligheter för en interaktion mellan taket och dess 
användare och staden i stort. Det skulle kunna vara i mer ordnad form 
genom möjligheter att bland annat skapa stora och synliga mönster, med 
parkeringsgaraget i Hyllie som exempel (bild 63 fast med rörliga luckor) 
eller kanske med någon form av scen vänd utåt.   

 

Bild 63, Parkeringshus i Hyllie med fasad i form av luckor mer 
eller mindre vända för att forma mönster, eller gripar 
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HUR SER PLANERARE PÅ TAKE NS MÖJLIGHETER ATT B IDRA 
TILL OFFENTLIGT TILL GÄNGLIGA PLATSER I  STADEN? 

Ytan finns med i tanken, även om den inte är del i en större strategi. När 
det gäller formen av användande för platser på tak inkluderas de 
offentligt tillgängliga inom kategorin för rekreation. Taket anses lämpligt 
för denna kategori, men det finns samtidigt en problematik som spelar 
in i hög grad för just de offentliga taken. Taket anses föra med sig 
begränsningar, begränsningar som även återfunnits i fallstudien 
exempelvis hur besökare når taket på ett enkelt sätt? Det kommer även 
fram funderingar om en risk för konflikt gällande ekonomiska medel för 
offentliga miljöer där taket som i regel är dyrare att använda än platser i 
marknivå riskerar att utarma andra delar av stadsrummet. Idén skulle 
därmed kunna vara att taket spelar en komplementerande roll och inte 
ersättande. I den privata sfären kan den ge bättre ljus och 
solförhållanden vid djupa och skuggiga innergårdar. Det skulle på 
liknande sätt kunna erbjuda extra finesser till stadsrummet utan att det 
blir en kostnadskonflikt. En annan tanke är hur tak spelar mot varandra 
och andra byggnader. Takets läge i förhållande till andra tak kan göra 
det lämpligare för en viss form av användande, det finns en höjdskala 
att arbeta med. 

Det finns även en dimension i ägandet och tillgång till platser på tak. Det 
anses problematiskt att garantera tillträde till tak som inte klassas som 
allmänplatsmark. Fastighetsägarna har möjligheter, vilka de intervjuade 
inte ifrågasätter, att begränsa tillträdet. Ett sätt att säkra tillgången skulle 
kunna vara i form av ett separat ägande av just taket med hjälp av en 
tredimensionell fastighetsbildning där kommun eller annan offentlig 
institution står som ägare. Det konstateras samtidigt att det är långt ifrån 
okomplicerat att hantera flera ägare i samma byggnad med vitt skilda 
intressen och ambitioner. Hur mycket av byggnaden utöver taket är 
tvunget att säkras upp med ägande för att säkra takets försörjning och 
funktion? 

Taket kan helt klart bidra till offentligt tillgängliga platser i staden, men 
det görs inte helt enkelt och det bör även vara i form av just bidrag, inte 
omskapande och i förlängningen risk till utarmning av det traditionella 
offentliga stadsrummet. 
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UTVÄRDERING 
Har det framkommit brister eller kunde saker ha gjort på ett annat sätt 
för ett annat och kanske bättre resultat? Har det framkommit ytterligare 
frågor, ämnen eller områden som kan vara intressanta att studera? 

 

FELKÄLLOR 
Alla exempeltak var och är fortfarande inte färdigställda alternativt har 
är inte i sitt ursprungligt utformade. Det är därmed möjligt att detaljer 
inte framkommit eller att delar feltolkats. Liknande risk finns för de 
utländska exemplen som inte kunnat studeras på plats, det kan inte 
anses befogat att göra resor till dess två exempel för denna studie, men 
det innebär samtidigt en viss osäkerhet för tolkningarna av platserna. 

 

FORTSÄTTNING 
Taket har helt klart en roll att spela, även för offentligt tillgängliga 
platser. Det finns dock en stor mängd problem att hantera för att säkra 
just tillgängligheten. För den kostnad som en taketablering ändå för 
med sig bör finns det all anledning att se till att platsen fungerar så bra 
som möjligt för alla. 

Det begränsade antalet tak att studera i Sverige gör det samtidigt svårt 
att dra alltför långdragna slutsatser och det kan därmed vara intressant 
att genomför studier i ett bredare sammanhang i och med att mycket av 
problemetiken inte tycks vara alltför kopplad till de lokala eller 
nationella förutsättningarna. 

En annan tänkbar fortsättning i studieform är hur man identifierar 
platser eller byggnader som lämpar sig för offentlig användning. Platser 
där alla ges möjlighet att ta del av kvalitéerna på taket, kanske främst i 
form av utsikten. 
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