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Självbyggeri 2.0 undersöker hur radhusområden 
uppförda genom självbyggeri på 60-talet skulle kunna 
utvecklas av och med de boende för att uppfylla:

▶ De boendes behov och önskemål för den egna
bostaden och grannskapet
▶ Samhällets behov av fler bostäder, ökad
resurshushållning och ökad social hållbarhet

Vi ser en stor potential, både rumsligt och socialt, i 
befintliga småhusområden och hur dessa kan spela en 
betydligt större roll i stadens utveckling än de gör idag. 
Vi ser hur både de boendes och samhällets behov 
skulle kunna mötas med de boende som byggande 
kraft.

Studien utgår från två radhusområden i Stockholm: 
Rottnerosbacken i Farsta och Bellmansringen i 
Bredäng. Bägge områden har samfällighetsföreningar 
och ett uppbyggt socialt nätverk, som skapades redan 
när husen byggdes inom Stockholms stads program 
för organiserat självbyggeri.

Vi har undersökt de boendes behov och önskemål, 
hur dessa fina bostadsmiljöer kan kompletteras och 
utvecklas, hur dagens samverkan mellan kommun och 
civilsamhälle skulle kunna fungera samt vad effekterna 
av detta skulle kunna bli.  
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Inledning
Självbyggeri 2.0 är en fristående uppföljning till 
studien Tredjedelen i arkivet och fokuserar på det 
lokala livet idag och i framtiden. Vi har omsatt 
inhämtade kunskaper till konkreta ritade förslag. 

EN TREDJEDEL AV 
MILJONPROGRAMMETS 
BEBYGGELSE ÄR SMÅHUS

“Tredjedelen i arkivet – ett forskningspro-
jekt om rekordårens småhusområden av 
Höjer & Ljungqvist” är en studie av våra 
allra vanligaste småhusområden i yttersta-
den. Studien undersöker småhusområden i 
Stockholm ritade av arkitektkontoret Höjer 
och Ljungqvist, vilket totalt kom att omfatta 
ca 4.500 bostäder byggda under de första 
tjugo åren av kontorets verksamhet, 1952–
72. “Tredjedelen i arkivet” behandlar även
hur detta omfattande bostadsbyggande
möjliggjordes rent praktiskt och organisa-
toriskt, liksom de bakomliggande ideologi-
erna som kom att prägla utformningen av
dåtidens rum och samhälle.

Arbetet med “Tredjedelen i arkivet” har 
gett oss en inblick i närhistoriens bostad-
byggande och hur man löste utmaningar 
som har många likheter med dagens situa-
tion. Arkitekterna omsatte samhällsideal till 
välgestaltade livsmiljöer; här finns allt från 

idéer om allas rätt till god bostad, utform-
ning av funktionella och familjära hem till 
barns tillgång till grönstråk och lek. Vi har 
fördjupat vår förståelse för rekordårens 
småhusområden som en viktig, men ofta 
förbisedd, del av vårt moderna kulturarv.

NÄSTA LAGER AV BYGGANDE

I denna uppföljare kallad “Självbyggeri 2.0” 
utvecklar vi scenarier för gradvis utveckling 
i två självbyggda radhusområden för att 
möta dagens utmaningar och behov. Dels 
finns en åldrande befolkning som bor kvar 
länge i bostäder som upplevs för stora och 
inte tillräckligt anpassade. Dels finns yngre 
grupper som söker ny bostad, som vill flytta 
hemifrån eller hitta bra bostadsmiljöer för 
sina barn. 

Från kommunens sida finns vilja att öka 
resurshushållningen, förbättra markan-
vändningen för att bevara naturmark och 
utnyttja befintlig infrastruktur smartare, 
liksom att skapa social sammanhållning 
genom att blanda bostadsstorlekar och 
upplåtelseformer i större utsträckning än 
tidigare.
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I rekordårens Stockholm kompletterades 
ett storskaligt och industriellt byggande 
av flerbostadshus med småhus som till 
stor del uppfördes genom självbyggeri. 
Självbyggeriet organiserades och styrdes 
av kommunen genom Stockholms stads 
småhusavdelning (SMÅA). Många av bo-
städerna i “Tredjedelen” är byggda på detta 
sätt. Det organiserade självbyggeriet gjorde 
det möjligt för staden att skapa bra och 
ekonomiskt tillgängliga bostäder för större 
grupper, som kunde ersätta kontantinsat-
sen med eget arbete. Våra intervjuer och 
litteraturstudier visar att detta produktions-
sätt också fått avgörande betydelse för 
människors upplevda koppling till platsen 
och till varandra i grannskapet. Byggandet 
har skapat ett socialt kitt som förenklat 
för gemensam förvaltning och initiativ på 
områdesnivå i senare skeden. Flera själv-
byggare bor fortfarande kvar.

I dagens kontext, med bostadsbrist 
och behov av ett mer inkluderande stads-
byggande, tycker vi det är intressant att 
diskutera hur civilsamhället igen kan få en 
större roll i samhällsbyggandet. Vad krävs 
för att skifta perspektiv; från att se med-
borgare som bostadskonsumenter till att bli 
bostadsproducenter?

FÖRBISEDDA PLATSER

Vi ser rekordårens småhusområden som en 
värdefull resurs, med plats för nästa lagers 
byggande, med god tillgång på gemen-
samma rum och sociala nätverk samt med 
engagerade boende som kan driva plane-
ring och produktion. 

Hittills har få kompletteringar gjorts i 
miljonprogrammets småhusområden, trots 
att markresurserna finns. Förtätningar i 
ytterstaden sker vanligen i form av flerbo-
stadshus på natur- och parkmark, vilket gör 
att stadsdelarnas överordnade grönstruk-
turer, gröna samband och kvaliteter naggas 
i kanten. Planprocesser bedrivs med låg 
grad av lokal förankring. Framtida boen-
de involveras sällan i utvecklingen. Vilken 

utveckling är det som lokalborna själva vill 
och inte vill se?

BOENDE SOM EN BYGGANDE KRAFT

Tänk istället om de boende kan initiera 
nästa lager av byggande. Kan det vara en 
metod för att bemöta de boendes behov 
och drömmar, och samtidigt gynna fler än 
de som bor i området idag? Kan det bidra 
till en ökad mångfald inom bostadsbyg-
gandet? 

ARBETETS UPPLÄGG 
Studien utgår från två radhusområden ur 
“Tredjedelen”. De har valts eftersom de 
båda är bebyggda med samma husstorlek 
samt ligger i stadsdelar där kommunen har 
pågående utvecklingsplaner.

Bellmansringen i Bredäng, 157 radhus 
byggda 1965–66. Området ligger i södra ut-
kanten av Bredäng och ingår i Stockholms 
stads projekt Fokus Skärholmen som syftar 
till att bygga fler bostäder inom Skärhol-
mens stadsdel.

Rottnerosbacken i Farsta, 156 radhus bygg-
da 1963–64. Farsta utpekas i Stockholms 
stads nya översiktsplan som en av fyra 
tyngdpunkter/fokusområden dit stadsut-
vecklingsprojekt skall koncentreras. Det lig-
ger även i anslutning till stadsutvecklings-
området Sambandet Farsta–Högdalen.

Arbetet består av tre delar:

1. Inventering & workshop – Vi träffar 
boende i de två områdena genom anord-
nade gåturer och workshops som fokuserar 
på bostaden och grannskapet. Vi hoppas 
därigenom få reda på hur de boende ser 
på sin närmiljö och sin egna bostad; vad är 
bra, vad kan utvecklas och så vidare. Vi tar 
in kunskaper om de boendes syn på områ-
det, deras upplevda behov och tankar om 
framtiden.
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Eftersom vi tidigare studerat hustyperna 
är vi insatta i utformning och kvaliteter. Vi 
har sedan tidigare även bostadsstatistik 
och sammanställningar av behov hos olika 
användargrupper. 

2. Rita förslag – Vi utvecklar konkreta för-
slag som kommuniceras genom bilder, rit-
ningar och förklarande texter. Lösningarna 
vi söker ska bemöta de boendes önskemål 
och behov liksom vara genomförbara. Vår 
målsättning är att utforska hur staden kan 
utvecklas på de boendes initiativ; använ-
dardriven planering snarare än “top-down”.

3. Effekter och genomförande – Utifrån 
våra ritade förslag resonerar vi kring till-
kommande hem, kvaliteter och effekter för 
staden i stort. Vi diskuterar även ändringar 
i planbestämmelser som kan krävas eller 
andra hinder som behöver överbryggas för 
att möjliggöra en inkrementell utveckling. 

INBJUDAN TILL 
WORKSHOP + GÅTUR
För att få veta vad de boende önskar 
av sin bostadsmiljö bjöd vi in till Gåtur + 
Workshop i respektive område. För att nå 
så många boende som möjligt bjöd vi in 
genom:

▶ Inbjudan utdelad i brevlådan till alla 
hushåll
▶ Information i föreningsbladet
▶ Information på föreningens facebook-
grupp
▶ Event på facebook
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BAKGRUND

Tillbyggnadsmöjligheter 
Principskisser för 
tillbyggnader av de 
olika radhustyperna, 
Höjer & Ljungqvist, 1967.
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Bakgrund
Självbyggeriverksamheten var en viktig del av 
Stockholms bostadsproduktion under större delen 
av 1900-talet och utvecklades av staden som ett 
svar på bostadsbrist, fastighetsspekulation och höga 
byggkostnader. Vad kan vi lära av detta för att hitta 
lösningar idag?

SAMHÄLLSUTMANINGAR 
OCH MÖJLIGHETER IDAG
Idag byggs fler bostäder i Sverige än på 
länge. Men utbudet matchar inte behoven 
vad gäller betalningsförmåga och boende-
kostnader. Många har idag svårt att hitta 
bostad.

Dagens stadsplanering utgår från 
samverkan mellan kommun och privata 
aktörer, med ett begränsat inflytande från 
människorna som bor eller ska bo. Bostads-
byggande sker framför allt på kommunalt 
ägd mark (naturmark) som säljs eller på 
tidigare industrimark som transformeras till 
bostadsområden. Som regel lägger kom-
munen inte fram förslag inom befintliga 
småhusområden. De samverkar inte med 
civila aktörer såsom småhusägare eller 
samfälligheter, såvida inte initiativet kom-
mer från småhusägarna. 

Sammanfattning av nuläget:
▶ Bostadsmål besvaras genom storskaligt 

byggande, mer småskalig utveckling priori-
teras inte. 
▶ Förtätning sker till stor del på allmän 
mark där allmänheten inte alltid upplever 
att nytillskotten ger mervärde
▶ Byggbranschen fokuserar på hållbarhets-
frågor i nyproduktion, men inte i befintliga 
områden – den överlägset största pusselbi-
ten i en omställning
▶ Utgör småhusområdena politiskt minerad 
mark eller är det möjligt att föreslå föränd-
ring?

SJÄLVBYGGERI IGÅR, 
IDAG OCH IMORGON
Bostadsbristen i Stockholm i början av 
1900-talet drabbade i första hand de 
ekonomiskt svagare medborgarna. I ett 
försök att ge alla en chans till en bostad 
byggde Stockholms stad fullt färdigställda 
trädgårdsstäder i utkanten av innerstaden, 
Enskede är§ ett exempel på detta. Men då 
bostäderna krävde en kontantinsats på 
30 % av sitt värde resulterade detta i att 
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stadsdelarna kom att få mer välbärgade 
invånare än vad som var avsett. Under 
1920-talet uppfördes även hyresbaracker 
och nödbostäder, men med alltför dåliga 
boendekvaliteter. 

1924 lämnade rektorn och politikern 
John Hedström in sin ”småstugemotion” till 
stadsfullmäktige. Den byggde på idén att 
medborgare som inte hade kapital skulle 
kunna växla bostadens kontantinsats mot 
eget arbete. Redan under första hälften av 
1920-talet hade ett trettiotal tjänstemän 
från staden provat på att uppföra monte-
ringsfärdiga småhus för eget behov, och 
1927 påbörjades två självbyggda egna-
hemsområden i Olovslund och Pungpinan.

SMÅSTUGEBYRÅN/ SMÅA

I samband med detta upprättades 
Stockholms stads Småstugebyrå för att or-
ganisera arbetet och ordna med tomträtter 
och lagfart. Familjer som var intresserade 
av att bli egnahemsbyggare fick anmäla 

1 källa www.historia.se

sitt intresse till byrån och sätta upp sig 
på kölistan. Därefter gjordes ett urval där 
personliga kvalifikationer vägde tyngre än 
ekonomiska möjligheter, och självbyggarna 
erbjöds en belåningsgrad upp till 90% med 
en avbetalning på 30 år.

Villkoren för att få anmäla sig till Små-
stugebyråns spekulantregister var att man 
skulle vara myndig och mantalsskriven i 
Stockholm och ha en årsinkomst mellan 
15.000 och 27.000 kronor vilket motsvarar 
ca 170.000–200.000 kronor i dagens pen-
ningvärde1 . 

Finansieringen utgjordes av ett bygg-
kreditiv under produktionsfasen som efter 
godkänd värderingsbesiktning omvandla-
des till ett bostadslån till 90% varav 70% 
låg hos ett kreditinstitut och 20% utgjordes 
av statligt bostadslån. Räntan låg på 4-6%. 
Årskostnaden inklusive värme och amorte-
ring för ett hus blev ca 7.000 kronor vilket 
motsvarar ca 80.000 kronor idag.
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SJÄLVBYGGERI DÅ

DIAGRAM INSATSER

AKTÖR/BRUKARE

INHYRD ARBETSKRAFT
(STATLIG ELLER PRIVAT)

STATLIG RÅDGIVNING

PRIVAT RÅDGIVNING/
BYGGRUPP

Aktör: Brukaren

Stödsystem för brukare finns hos 
staten. Lån på avbetalning finns att 
tillgå. Extern byggare/granne tas i 
bruk mot kostnad om nödvändigt. 
Tid investeras mest av brukaren, men 
också till stor del av staten genom 
förarbete och med att skapa 
förutsättningar under bygget

Minimal bygglovrådgivning finns hos staten. Ev. 
bristande kunskap hos brukare behöver köpas in i 
planering och bygg, då regelverket inte stöttar hög 
grad av självbyggeri eller inflytt innan färdigställan-
de. Lån är privat finansierade av brukaren. 
Staten stöttar ev. med skatteavdrag kan göras för 
renoveringar

Minimal bygglovrådgivning finns hos staten. Projektet kan få sin 
framfart genom att vara ett pilotprojekt inom hållbar mobilitet, 
eventuellt där kan projektet i stöttas upp från staten. Samfällighet
en kan i viss mån färdigställa ombyggnaden själva förutsatt att 
dom hyr in experthjälp som informerar om hur projektet bör 
färdigställas, men projektet kräver ändå stora delar inhyrd 
experthjälp i plan och byggskede. 
Samfälligheten finansierar projektet själva med privatlån och ev. 
genom höjda hyror och ev. nya intäckter av omprogrameringen 
(studentbostäder, äldreboende, bilpool)

Minimal bygglovrådgivning finns hos staten. Vissa kommunen vill 
jobba med byggemenskaper men har inte verktygen för att hjälpa 
dom realisera sina projekt. Projektet kan finansieras genom  att 
utomstående aktör som hyr/köper mark/lokaler/bostäder av 
samfälligheten. Projektet kan delvis byggas av byggrupp och 
samfälligheten i samverkan, men kräver stora delar uppförda av 
professionella byggare och planerare, då det inte längre är ett 
småhus. 

Aktör: Brukaren

Aktör: Samfälligheten 

SJÄLVBYGGERI 2.0
Alt A
Ombyggnad av 
befintlig bostad

SJÄLVBYGGERI 2.0
Alt B
Ombyggnad av garage

Aktör: Samfälligheten 
med stöd av 
bygggrupp?  

SJÄLVBYGGERI 2.0
Alt C
Nybyggnad

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Självbyggeri – samverkan mellan flera sektorer
Det organiserade självbyggeriet på 60-talet kan 
schematiskt beskrivas genom 4 parametrar:
Planering, byggande, tidsåtgång och investering.
Diagrammet illustrerar de olika aktörernas insatser.

Planering sker i huvudsak av kommun.
Byggande sker av civila självbyggare med stöd från 
professionella aktörer i vissa moment.
Tid läggs av kommun, civila och professionella aktörer.
Investeringarna finansieras av stat/kommun och de 
framtida boende.

Civil aktör (framtida boende)

Professionell aktör

Offentlig aktör 
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SJÄLVBYGGERIET PÅ 1950/60-TALET

Småstugebyråns produktion kom genom 
årens lopp att övergå från friliggande 
småhus till övervägande rad- och kedjehus 
och på 1960-talet byggdes endast ett fåtal 
friliggande småhus, oftast genom entrepre-
nad och inte längre genom självbyggeri.

ETT SAMTIDA SJÄLVBYGGERI?

▶ Hur skulle ett samtida självbyggeri kunna 
se ut?
▶ Vad är mest gynnsamt och framkomligt 
idag – att privatpersoner bygger själva, 
eller låter bygga?
▶ Vilka standardiseringar respektive möjlig-
heter till individualisering kan göras?
▶ Vilka stödfunktioner behövs?

SMÅHUSOMRÅDENAS 
FRAMTID
Bostadsproduktionen i Stockholm idag 
präglas av flerbostadshus. Som exempel 
har de stadsutvecklingsprojekt som pågår i 
anslutning till studieområdena i Farsta och 
Bredäng enbart planer för flerbostadshus. 

Därmed minskar andelen småhus i 
kommunen. Småhus i samtliga upplåtel-
seformer utgjorde 10,1% av bostäderna i 
Stockholms kommun 2016. 2012 var siffran 
10,4%. Som konsekvens blir småhus en 
allt mer exklusiv boendeform vilket i sin 
tur bidrar till den ökande polarisering som 
sker mellan områden med höga och låga 
medelinkomster.

Vi ser möjligheter att skapa fler bostäder 
med småhuskvaliteter, i olika storlekar och 
upplåtelseformer, inom många befintliga 
småhusområden. 

Vid intervjuer med tjänstemän på 
Stockholms stad har framkommit att man 
i pågående planarbeten inte har några 
särskilda strategier för att utveckla småhu-
sområden. 

Om inte utvecklingen ändras kan vi 
se framför oss att småhusboende även i 
framtiden kommer vara mycket eftertrak-
tat, men en boendeform endast för grupper 
med höga inkomster.

ORDLISTA 
Självbyggeri – En privatperson som helt 
eller delvis färdigställer sitt hus genom eget 
byggande. 
Organiserat självbyggeri – En stadsbygg-
nadsmetod baserad på självbyggeri i större 
skala, där hela områden byggs upp efter 
förutbestämda planer och hustyper. 
Egnahemsrörelse – En folkrörelse med 
målet att ge arbetarklassen eget boende. 
Rörelsen uppstod i Sverige vid 1800-talets 
slut för att uppmuntra mindre bemedlade 
personer att skaffa sig ett eget hus.
Byggemenskap – En byggemenskap är en 
grupp människor som utifrån sina egna am-
bitioner tillsammans planerar, låter bygga 
och senare använder en byggnad. 
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Inventering
För att få nya ingångar till hur småhusområden kan 
bli en resurs i stadsutvecklingen vill vi utgå från de 
boendes perspektiv. Hur ser boende på sitt område, 
vad värdesätter man och hur skulle nya funktioner 
kunna stötta ett mer hållbart liv?

KVALITETER UR BOENDES 
PERSPEKTIV
När vi diskuterade med boende om vilka 
kvaliteter de såg i sitt område så var en 
återkommande synpunkt att man värde-
rade de gemensamma uterummen med 
lekplatser. Det var planerat för att inte köra 
bilen fram till sin tomt vilket gör områdena 
barnvänliga. Det faktum att detta delvis 
förändrats i Bredäng tyckte de närvarande 
deltagarna var synd. I Farsta såg man kva-
liteten med husens placering kring gårds-
rummen och att man inte behövde ”kika in 
hos grannen”.

Gemenskap inom området samt att ha för-
råd med verktyg och annat som man kan 
låna upplevdes positivt.

Vidare värdesatte en majoritet att område-
na upplevdes som lugna, utan genomfart-
strafik och att det är nära till naturen.

Husens storlek och flexibilitet för olika plan-
lösningar framfördes också som en kvalitet.

Många uttryckte också att man tyckte 

husen var prisvärda samt att 1960-talssti-
len varit bidragande till att man flyttat till 
området.

ARKITEKTONISKA OCH 
KULTURHISTORISKA 
VÄRDEN
Båda de aktuella studieområdena repre-
senterar väl dåtidens syn på en bra boen-
demiljö och hur samhället kunde planera 
denna. Radhusens placering i randzonen 
av stadsdelen med kommunikationer och 
service i mitten gav ett lite längre avstånd 
till tunnelbanan vilket kompenserades av 
en hög andel parkeringsplatser för bil, både 
utomhus samt i individuella garage (minst 
ett per radhusenhet). 

Graden av terränganpassning var för-
stås ett tidstypiskt drag, men möjliggjordes 
också effektivt av den småskaliga produk-
tionen som lätt kunde ta hänsyn till befint-
liga träd, berg i dagen och topografin. De 
gemensamma uterummen är medvetet 
formade för att stötta de boendes möj-
ligheter till gemenskap. Detta är särskilt 
utmärkande i Farsta där husen grupperats 
i gårdar om ca 25 hus vardera. De topo-
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grafiska förutsättningarna är annorlunda 
i Bredäng, men även här har terrängen 
nyttjats skickligt för att skapa variation och 
intima stadsrum i form av gränder.

Bebyggelsen i båda områdena är rela-
tivt välbevarad med undantag för byten 
av fönster, ändring av fasadkulör samt ny 
vindsinredning med takkupor. Vindsinred-
ningar med takkupor ändrades av boende 
redan några år efter inflytt. Generellt kan 
sägas att boende i Bellmansringen genom 
åren gjort något fler exteriöra om- och till-
byggnader än boende på Rottnerosbacken. 
En annan detalj som påverkar upplevelsen 
är att taken på Rottnerosbacken genomgå-
ende är tegelpannor i original, vilket bidrar 
till att hålla samman det arkitektoniska 
uttrycket och områdets färgskala. 

I Bellmansringen har vissa boende valt 
att ordna biluppställning på den egna 
förgårdsmarken vilket lett till ökad biltrafik 
inne i området. På Rottnerosbacken är går-
darnas mått så utformade att detta försvå-
ras och hittills har det inte inträffat även om 
gårdarnas vändplaner ibland används som 
tillfällig parkeringsplats.§

VIKTIGA VÄRDEN I OMRÅDET SOM 
STUDIEN FÖRHÅLLER SIG TILL:

▶ Bebyggelsens anpassning till topografin 
och naturen
▶ Tegelgavlar som gestaltningsmotiv som 
också skapar en fondvägg för uterum
▶ Gemensamma rum som stödjer socialt 
liv inom området
▶ Vägnät som prioriterar gående

SAMHÄLLSMÅL
Kommissionen för ett socialt hållbart 
Stockholm definierar ett antal utmaningar 
i dagens planering. Däribland är bostads-
försörjningen för alla grupper och minskad 
segregation övergripande frågor där vi tror 
att småhusområden skulle kunna utgöra en 
pusselbit. Råd som pekas ut är bland annat 
att främja möten i vardagen och att öka 
genomströmning och blandning i stads-
delarna. Som ett sätt att nå detta anges 
ett ökat lokalt medskapande som en viktig 
åtgärd.

I en växande storstad ökar också be-
hovet av transporter, och omställningen 
till mer hållbara och mindre ytkrävande 
transportmedel är en viktig åtgärd för att 
säkerställa en god tillväxt. 

SAMHÄLLSMÅL SOM STUDIEN 
FÖRHÅLLER SIG TILL:

▶ Öka bostadsbyggandet
▶ Diversifiera områden, innehållsmässigt 
med fler alternativ för olika 
boendekonstellationer.
▶ Områdena har ett homogent 
bostadsbestånd som är dåligt anpassat 
för äldre.
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BEFOLKNING IDAG
För att få en bild av hur Bellmansringen 
och Rottnerosbacken bebos idag har 
vi utgått från statistik från Statistiska 
Centralbyrån med avgränsningen Stock-
holms stad, småhus med äganderätt, år 
2016. Detta är ett antagande och inte den 
faktiska situationen i respektive område, 
men kan ändå ge en bild av nuläget.
Om Bellmansringen (157 bostäder) och 
Rottnerosbacken (156 bostäder) speglar 
genomsnittet i Stockholms stad är hushålls-
fördelningen avrundat till följande:

Singel  18 hus
 varav över 65  12 hus
Singel med barn 8 hus
Par  37 hus
Par med ett barn 16 hus
Par med två barn 41 hus
Par med tre eller fler barn 17 hus
Övriga hushåll utan barn 10 hus
Övriga hushåll med barn 8 hus
Totalt 155 hus

Förklaringar till statistiken: 
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt 
par-, rad- och kedjehus. Äganderätt utgår från fastighe-
tens ägarförhållande och inte hur de boende förfogar över 
lägenheterna. Ett hushåll består av de personer som är 
folkbokförda på samma lägenhet. I hushåll med barn är 
det yngsta barnet under 25 år. Det kan även finnas äldre 
barn i hushållet. Övriga hushåll är hushåll där det finns 
flera personer, men som det inte går att bilda någon av 
hushållstyperna ensamstående med barn eller samman-
boende med eller utan barn av.

Att det blir färre personer per hushåll är 
en generell trend, liksom att befolkningen 
åldras och ofta blir kvarboende i stora hus. 
Idag är det över 50 år sedan husen byggdes 
och majoriteten av husen har bytt ägare. I 
Bellmansringen bor ett tiotal självbyggare 
fortfarande kvar, några även i Rottneros-
backen. 

Det är intressant att dessa områden som 
planerades och dimensionerades för större 
barnfamiljer idag också har många singel- 
och parhushåll. Att skapa lokala flyttkedjor 
skulle kunna bidra till att fler barnfamiljer 
kan flytta in i områdena.

Vi gör ett antagande om att 
Rottnerosbacken representerar ett 
genomsnittligt småhusområde.
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Rottnerosbacken har idag 156 hushåll. Med 
kommunens statistik skulle hushållen se ut så 
här:

Singel  18 hus
- varav över 65 12 hus
Singel med barn 8 hus
Par  37 hus
Par med 1 barn 16 hus
Par med 2 barn 41 hus
Par med 3 barn 17 hus
Övriga  18 hus

Statistik: 
SCB, Sthlm stad, småhus ägenderätt 2016

Statistisk fördelning av hushåll, Stockholms stad småhus äganderätt 2016
Boarea per person
i olika hushåll
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Rottnerosbacken har idag 156 hushåll. Med 
kommunens statistik skulle hushållen se ut så 
här:

Singel  18 hus
- varav över 65 12 hus
Singel med barn 8 hus
Par  37 hus
Par med 1 barn 16 hus
Par med 2 barn 41 hus
Par med 3 barn 17 hus
Övriga  18 hus

Statistik: 
SCB, Sthlm stad, småhus ägenderätt 2016

Statistisk fördelning av hushåll, Stockholms stad småhus äganderätt 2016
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i olika hushåll
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WORKSHOP 1:
Rottnerosbacken 
i Farsta

Området är byggt på en höjd i delvis mycket kraftigt sluttande 
terräng, och är en del av den yttersta ring av småhus i ABC-
stadsplanen för Farsta. Huslängorna ger med sina dominanta 
branta takfall och släta, balkonglösa fasader en speciell 
karaktär åt området som kanske närmast för tankarna till 
danska eller tyska småstäder. Särskilt kvarteren Fågelö och 
Lindö, vars byggnader grupperats i avlånga gårdsbildningar, 
har närmast stadsmässig täthet och slutenhet. Gavlarnas 
fasadtegel tillsammans med de genomgående bevarade 
tegeltaken är karaktärsskapande och ger en varm och 
samtidigt sammanhållande färgskala.
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➊ Samling i området med boende från 
Rottnerosbacken. 

Start på 
Gåtur 

Workshop

GÅTUR

15 deltagare och fyra workshopledare sam-
lades på Rottnerosbacken en söndag i sep-
tember. Efter en kort presentation om syfte 
och tidigare studie gick vi en tur i området 
för att tillsammans titta på gemensamhets-
ytor, parkeringshus, placering i topografin 
samt höra de boendes erfarenheter av 
platserna vi passerade.

WORKSHOP 

På plats i ett av radhusen delades deltagar-
na upp i fyra mindre grupper för att samtala 
om grannskapet, huset och bostaden. Varje 
deltagare fyllde i ett underlag om vilken 
hustyp de bor i, och ändringar som de gjort. 

MEDVERKANDE 

De boende som medverkade under-
workshopen bodde till 2/3 i typen S44 och 
1/3 i typen S43.
40% var mellan 26–45 år, 40% mellan 
46–65 år och 20% var över 65 år.

40% 
Ålder 26-45

20%  
Ålder 66+

40% 
Ålder 46-65

67%  
S44

33%  
S43

Ålder på 
medverkande

Bostadstyp
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➊ Samtal i mindre grupper om de 
boendes önskemål

KVALITÉER SOM DE BOENDE 
UPPSKATTAR:

▶ Bilfria gårdar
▶ Återvändsgata, ingen genomfartstrafik
▶ De gemensamma uterummen
▶ Avskilt och tyst läge
▶ Barnvänligt. Lekplatser används flitigt. 
▶ Radhuset är eget men det finns också en 
gemenskap i området
▶ Husens storlek upplevs större än genom-
snittet och de kan användas på olika sätt i 
olika livssituationer. Bra med alla funktioner 
samlade på samma plan.
▶ Husens placering kring gårdar gör man 
slipper kika in hos varandra
▶ Naturnära
▶ Ett eget område med egen karaktär 

VILKEN BETYDELSE HAR 
SJÄLVBYGGERIET HAR HAFT FÖR 
BOENDE I OMRÅDET DÅ OCH NU?  

Det finns lite av en ärvd kultur som gett en 
gemenskap från början, men det fysiska, 
hur det är byggt är också ett skäl, där par-

ken i mitten och trafiksepareringen är vikti-
ga. Det är byggt för gemenskap! Det märks 
att man känt en större kärlek till husen och 
att det går i arv till de som flyttat in senare, 
exempelvis genom att man kan uppskatta 
särskilda detaljer valda med omsorg. Men 
även tvärtom, att det finns billiga, påhittade 
lösningar man retar sig på (lister som har 
tagit slut…)

Självbyggarandan sätter fortfarande sin 
prägel och skapar möjligheter. Några vill 
bygga en lekstuga och flera har pratat om 
att ha höns. Det finns en byt & sälj grupp på 
Facebook som fungerar bra. De flesta tror 
att självbyggeri i större utsträckning skulle 
vara svårt idag, folk har inte tid. Området är 
aktivt och självbyggeriet har gett karaktär 
åt området.

Värdefullt att kunna få kunskap om hur 
husen är byggda i samband med renove-
ring. 

Det finns en slags anda kvar från själv-
byggeriet även om den försvinner mer och 
mer. En särskild stolthet över sitt område.

TIP

S43
Hur länge har du bott i huset?

.............. år

Hur gammal är du?

 < 25 år        26-45        46-65        66-

Varför valde du att flytta hit?

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Hur upplever du husets storlek? 

 för litet  lagom  för stort

Hur många bor ni tillsammans? 

....... vuxna ....... barn ....... husdjur

Har du varit med och byggt ditt hus? 

 Ja   Nej

Är du eller har du på ngt sätt varit 
engagerad i samfälligheten? 

 Ja   Nej

Kan vi kontakta dig för fler frågor? 

 Ja   Nej

Namn och adress? (frivilligt) 

.........................................................................................
e-post / telefon

.........................................................................................

På planritningen nedan får du gärna rita in eller kryssa för de väggar som byggts till eller rivits samt 
markera vilka utrymmen som används mest?  Vart upplevs det trångt/rymligt? Vad skulle du vilja 
förändra?

Tack för din medverkan!

TIP

S44

Tack för din medverkan!

Hur länge har du bott i huset?.............. år

Hur gammal är du?
 < 25 år        26-45        46-65        66-Varför valde du att flytta hit?..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................Hur upplever du husets storlek?  för litet  lagom  för stortHur många bor ni tillsammans? ....... vuxna ....... barn ....... husdjur

Har du varit med och byggt ditt hus?  Ja   Nej
Är du eller har du på ngt sätt varit 
engagerad i samfälligheten?  Ja   Nej

Kan vi kontakta dig för fler frågor?  Ja   Nej
Namn och adress? (frivilligt) .........................................................................................

e-post / telefon
.........................................................................................

På planritningen nedan får du gärna rita in eller kryssa för de väggar som byggts till eller rivits samt 

markera vilka utrymmen som används mest?  Vart upplevs det trångt/rymligt? Vad skulle du vilja 

förändra?

➋ Enkät till boende
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VILKA GEMENSAMMA FUNKTIONER 
ANVÄNDS?

Lekplatser, sopkärl, basketkorg, pingisbord, 
fotbollsplan, gräsytor, gårdar och förråd med 
verktyg. Barnen använder gemensamma 
ytorna mest. Parkeringen fungerar inte alltid. 
Några parkerar på gångvägarna och blocke-
rar för ambulans mm.

VILKA GEMENSAMMA MÖJLIGHETER 
FINNS FÖR OMRÅDET?

Odla gemensamt skulle kunna vara något.
Det är trevlig stämning, alla pratar med varan-
dra, lånar ägg och så.

Garagen rymmer inte nyare fordon som 
är större. Det har diskuterats om man kunde 
bygga på parkeringen och skapa nya garage-
platser i berget under. Gemensam bilpool, men 
var kan den parkeras? 

Olika åsikter finns om fler bostäder:
”Fint att komplettera med något som smäl-

ter in, som de nybyggda intill.”
”Dumt att försöka få in något som liknar 

radhusen som typologi, eftersom det ändå inte 
kan bli samma sak, bättre att bygga ett smalt 
riktigt högt tillägg då.”

Det vore fint med en gemensamhetslokal, som 
man kan ha till fest, grannskapsmöten och 
barnkalas. Det saknas gemensamhetsytor för 
vuxna och tonåringar, kanske en grillplats vid 
lekplatsen där man kan umgås. 

Mer förråd där man kan låna saker.
Hur ska vi få råd och ork med fler gemen-

samma utrymmen när vi redan måste hantera 
renoveringar på husen som verkligen behövs? 
Att hängrännor/stuprör renoveras bör ha förtur 
i förhållande till nya initiativ. 

VAD KAN STÖTTA ETT MER HÅLLBART 
BOENDE I OMRÅDET?

▶ Mer åtkomligare cykelparkeringar!
▶ Bokachi - snabbkompost
▶ Mer odlingsmöjligheter
▶ Laddstolpar för elfordon
▶ Höns

S44

S43
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WORKSHOP 2:
Bellmansringen i 
Bredäng
Området ligger i södra utkanten av Bredäng men utgör 
en del av ett större sammanhängande kluster av småhus 
uppförda av Småstugebyrån, som sträcker sig från 
Mälarhöjden västerut bort mot Sätra.
    Till skillnad från Rottnerosbacken präglas stadsplanen 
inte av samma slutna gårdsrum, utan istället har husraderna 
placerats längs med den sydöstvända sluttningen som de 
ligger på. Området ger ändå ett varierat rumsligt intryck 
genom höjdskillnader, förskjutningar och släpp som skapar 
en mångfald av gemensamma rum mellan husen. Garagen 
ligger uteslutande i områdets utkanter mot omkringliggande 
gator. På samma sätt som i Farsta genomkorsas området 
av ett publikt grönstråk som kopplar till omkringliggande 
stadsdelar, en intilliggande park, skola och förskola.
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➊ Samling i området med boende från 
Rottnerosbacken. 

Start på 
Gåtur 

Workshop

83%  
S46

17%  
S44

Bostadstyp

GÅTUR

Sex deltagare och fyra workshopledare 
samlades vid Bredängsvägen en söndag i 
september. Efter en kort presentation om syfte 
och tidigare studie gick vi en tur i området för 
att tillsammans titta på gemensamhetsytor, 
parkeringshus, placering i topografin samt 
höra de boendes erfarenheter av platserna vi 
passerade.

WORKSHOP 

På plats i ett av radhusen delades deltagarna 
upp i fyra mindre grupper för att samtala om 
grannskapet, huset och bostaden. Varje delta-
gare fyllde i ett underlag om vilken hustyp de 
bor i och ändringar som de gjort i bostaden. 

MEDVERKANDE 

De boende som medverkade under 
workshopen bodde 17% i typen S44 och 83% i 
typen S46. 50% var mellan 26–45 år och 50% 
var över 65 år.

50% 
Ålder 
26-45

50%  
Ålder 
66+

Ålder på 
medverkande
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KVALITÉER SOM DE BOENDE 
UPPSKATTAR: 

▶ Lugnt område
▶ Grönstråket används mycket, det är 
vackert
▶ Lekplatserna är bra, barnen kan gå som 
de vill. Barnen spelar innebandy på “gatan” 
och mellan garagen. Det finns flera pulka-
backar. 
▶ Man känner grannar med samma entré. 
Samma arbetslag.
▶ De gemensamma uterummen
▶ Delade förråd med verktyg mm

VILKEN BETYDELSE HAR 
SJÄLVBYGGERIET HAR HAFT FÖR 
BOENDE I OMRÅDET DÅ OCH NU?  

Vi samtalade om hur området byggts, och 
alla kände till att de är uppfört genom 
självbyggeri. De uppfattar berättelserna 
som positiva, trots allt slit. En stolthet för 
området som man kan ärva. 
 Det finns även ett stort intresse för att be-
vara områdets karaktär, ett intresse för or-
ginaldetaljer och utformning av utemiljön. 
Staketen som fanns från början var vackert 
utformade, och det nya håller inte samma 

mått. Nu finns en ny grupp inom området 
som ska hjälpa till med de estetiska val som 
uppstår. 

VILKA GEMENSAMMA FUNKTIONER 
ANVÄNDS?

Grönstråken är välanvända, likaså lekplat-
serna. Mellan garagen kan barnen spela 
olika bollsporter och lära sig cykla. Flera 
bra pulkabackar i området. Cykelbanor 
används ofta då man ofta tar cykeln till 
tunnelbanan.

Garagen som ägs av föreningen an-
vänds, men många upplever dem som 
trånga. Ibland används garagen för annat 
än bilar.
 Gemensamma förråd finns i dagsläget 
där man kan låna verktyg och redskap.

VILKA GEMENSAMMA MÖJLIGHETER 
FINNS FÖR OMRÅDET?

Under den här punkten kom väldigt många 
olika tankar upp från de boende. Vissa öns-
kar fler småhus i stadsdelen, då fler borde 
få möjligheten att bo kvar i samma område, 
och att de inte byggs tillräckligt med små-
hus i området. ”Det skulle gå att bygga fler 
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S44

S46

inom området men även i Bredäng som 
stadsdel. Det skulle också vara bra med 
ett mer blandat bostadsbestånd, med 
äganderätter och bostadsrätter.”

Det kommer ofta upp på årsmöten att 
parkeringsplatser är trånga. En utveck-
ling som skett är att p-platser byggs in på 
husens förplatser: ”Det ändrar karaktären 
på området vilket är synd. Kanske en 
gemensam bilpool med SKB skulle vara 
en möjlig och bättre lösning? Eller en 
vidarutveckling av garageplatser, där vi 
ökar delandet med skolans platser.” 

VAD KAN STÖTTA ETT MER 
HÅLLBART BOENDE I OMRÅDET?

▶ Komposter för avfall och komplett åter-
vinning. Idag saknas flera kärl och det är 
dumt.
▶ Kollektivtrafiken skulle kunna gå oftare 
på Eksätravägen
▶ Biogas på macken
▶ Samnyttja parkeringsplatser med 
skolan
▶ Fiber
▶ Fjärrvärme
▶ Bilpool med skåpbil
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Bättre 
kollektivtrafik

Samnyttja 
parkeringsplatser 
med omkringlig-
gande funktioner 

såsom skola

Fler 
bostäder

Mer 
åtkomligare 
cykelparke-

ringar

SAMMANFATTNING 
KVALITETER
När vi diskuterade med boende om vilka 
kvaliteter de såg i sitt område så var en 
återkommande synpunkt att man värde-
rade de gemensamma uterummen med 
lekplatser och att det var planerat för att 
inte köra bilen fram till sin tomt vilket gör 
områdena barnvänliga. Det faktum att 
detta delvis förändrats i Bredäng tyckte 
de närvande deltagarna var synd. I Farsta 
såg man kvaliteter i husens placering kring 
gårdsrummen; att man inte behövde ”kika 
in hos grannen.”

▶ Gemenskap inom området upplevdes po-
sitivt liksom att ha gemensamma resurser 
såsom förråd med verktyg.
▶ En majoritet av de boende värdesatte att 
områdena är lugna och utan genomfart-
strafik och att det är nära till naturen.
▶ Husens storlek och flexibilitet för olika 
planlösningar framfördes också som en 
kvalitet.
▶ Många uttryckte också att man tyckte 
husen var prisvärda. 
▶ 1960-talsstilen uppskattades och var 
bidragande till att man flyttat till området.

Diagram över de boendes önskemål.
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INTERVJU
Reidar Persson
Vi träffar Reidar Persson, som var chef på SMÅA under åren 1992-94. Reidar 
började på Byggforskningsrådet under Lennart Holm 1964, för att därefter 
arbeta på Regionplanekontoret. Han blev byråchef för ytterstadsavdelningen 
på Fastighetskontoret, och efter det chef på SMÅA 1992-94. 1994 ombildades 
SMÅA till ett privat bolag och Reidar var med om omstruktureringen. Därefter 
återgick Reidar som kanslichef på Fastighetskontoret och jobbade serdermera 
bl a med ytterstadssatsningen.

▶ Vad har du tagit med dig från SMÅA – vad var din viktigaste lärdom?
En social utgångspunkt i planeringen. “En människosyn”. Att tillsammans 
bygga upp ett område var ett kollektivt framtidsprojekt. SMÅA var stadens 
“juvel” som gärna visades upp vid internationella besök m m. Höjer & 
Ljungqvist hade väldigt gott anseende.

“Vi garanterar resultatet av ditt arbete” var 
Småstugebyråns syn i ansvarsfrågan.

▶ Hur förändrades självbyggeriverksamheten över tid? 
Självbyggeriet avtog successivt i takt med att allt fler familjer började få två 
yrkesarbetande. Samtidigt fick hushållen det bättre ställt vilket möjliggjorde 
att de kunde köpa tjänster istället för att bygga själva.

▶ Ser du andra orsaker än ett förändrat samhällsklimat till att SMÅA såldes? 
Kombination av ekonomisk kris och förändrade politiska ideal, höga räntor 
(14%) och osäkerhet kring om man ens kunde fullfölja byggprojekten. Man ville 
förekomma ett dåligt resultat av en nedläggning genom att själva ha kontroll 
över formerna för hur det skulle genomföras.

▶ Vad kan vara intressant för oss att studera i SMÅA-arkivet?
Det vore intressant med ett kollektivt boende med stödfunktioner. Det finns 
många ensamstående äldre kvinnor som känner sig ensamma idag, något 
jag ofta kommer i kontakt med från organisationen PRO. En ny form av 
serviceboende i området där man känner sig trygg likt “Doorstep” i York. 
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Syntes
För att uppnå gemensamma mål vill vi se boende 
som möjliga aktörer, både enskilt och i grupp. 
Här följer en provkarta på omvandlingar som kan 
genomföras på kort och lång sikt.

SAMHÄLLSMÅL
BOENDES 

ÖNSKEMÅL

GEMENSAMMA BEHOV

KAN DE LÖSAS GENOM 
EGENINITIERAT BYGGANDE? 
OCH HUR SER DET DÅ UT?

Fler bostäder

Ökad variation

Hållbarhetsmål

Mer service & 
gemensamma funktioner

Bo kvar som äldre

Bättre mobilitetslösningar

För att sätta samman konkreta utveck-
lingsförslag och i dessa kombinera ge-
mensamma och enskilda behov, krävs en 
rad avvägningar mellan olika intressen. 
Befintliga värden ställs mot potentialen att 
addera nya funktioner. 
 Vi har kommit fram till tre huvudspår för 
den fysiska utvecklingen:

 ▶ Utveckling av befintliga bostäder
 ▶ Utveckling av befintliga garage
 ▶ Ny, kompletterande bebyggelse

En ambition har varit att hålla förslagen 
inom mark som är i samfällighetens ägo 
genom tomt- eller äganderätt. Detta gör 

att garage- och parkeringsytor är aktuel-
la då de upptar stor del av den samfällda 
marken. Det i sin tur gör att andra mo-
bilitetslösningar än privatägda bilar blir 
intressanta att studera. Givet god tillgång 
på kollektivtrafik och pågående samhälls-
utveckling mot tjänstebaserad mobilitet 
och leveranser ser vi sådana möjligheter, 
även om omställningen kan förväntas gå 
långsammare i ett område vars mobilitet i 
hög grad bygger på bilism. 
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FÖRSLAG A          

UTVECKLING AV BEFINTLIGA BOSTÄDER 
ROTTNEROSBACKEN

FÖRSLAG B           

UTVECKLING AV GARAGE 
PÅ LÅNG SIKT, BELLMANSRINGEN

UTVECKLING AV GARAGE 
PÅ KORT SIKT, ROTTNEROSBACKEN

FÖRSLAG C          

NY BEBYGGELSE – GEMENSAMHETSHUB 
ROTTNEROSBACKEN

NY BEBYGGELSE – RADHUS MED SMÅ LÄGENHETER 
ROTTNEROSBACKEN



32

BOSTAD MED TILLBYGGNAD

Ett flertal deltagare på workshops har ut-
tryckt att man bor för stort eller att det är ett 
problem att ha en bostad i flera plan. Samti-
digt skulle man gärna vilja bo kvar i området, 
och sett till helheten och demografin i områ-
det skulle det vara önskvärt med en variation.

Därför pekar vi på möjligheten för bo-
ende att inreda en ytterligare bostad i sina 
hus och/eller att göra en mindre tillbyggnad 
om upp till 15 kvm. Det skulle kunna möjlig-
göra för äldre att bo kvar på en mindre yta 
samtidigt som man kan få hyresintäkter och 
därigenom sänka sin boendekostnad.   
  Att dela sitt hus med någon kan också ge 
en ökad trygghet, nya sociala kontakter och 
kanske avlastning med skottning och skötsel 
av trädgård.

VAD KRÄVS FÖR ATT GENOMFÖRA 
FÖRSLAGET:

Inga regeländringar krävs.
▶ Åtgärderna strider mot gällande plan (antal 
bostäder per fastighet) men möjliggörs sedan 
2014 genom PBLs bygglovsbefriade åtgärder. 
▶ Kräver bygganmälan för inredning av till-
kommande bostad. 
▶ Tillbyggnad placerad <4,5m från tomtgräns 
kräver grannars medgivande.
I Rottnerosbacken uppskattar vi att ca 15-17 
hus kunna omvandlas och få tillgänglig en-
trésituation på bägge sidor utan större tillägg 
i landskapet. För övriga skulle tillgängliga 
gångvägar och angöring behöva skapas i 
syfte att göra nedre plan mer lättåtkomlig. 

FÖRSLAG A: UTVECKLING AV BEFINTLIGA BOSTÄDER 
ROTTNEROSBACKEN
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Bostad 1: Nedre markplan

Ny entré från framsidan samt ny 
entré från trädgårdssidan. 

I vissa fall gör topografin att 
tillgänglig angöring behöver 
skapas på trädgårdssidan.

Bostad 2: Entré- och vindsplan

2-3 sovrum, kök, badrum och 
vardagsrum i bostad på två 
plan. Utnyttjar den befintliga 
entrén.

Samfälld körbar yta
Samfälld lek/grönyta
Privat fastighet
Stadens mark

Rottnerosbacken Bellmansringen

A

A

A

A

A

A A

A

(4x A)

(4x A)

A
A

A
A

A

A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A
A

A
A

A
A

A
A

A A

A

A
A

A

totalt ca 15-17 hus kan omvandlas (10%) totalt ca 25-30 hus kan omvandlas (<20%)

Bostad 1

Rottnerosbacken: Inventering av hus med gynnsamma 
topografiska förutsättningar för inredning av ytterligare 
bostad.

Bostad 2

EXEMPEL PÅ PLANLÖSNING 
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Nuläge

Flyttkedja

Framtid

38 kvm

Seniorpar anpassar och delar sin bostad.
En ny familj flyttar in. Yta avser boarea per person.

75 kvm

26 kvm?

Bildtext

I detta scenario byggs nuvarande radhus om för att inrymma två 
bostäder. Tack vare suterrängsituationen är det möjligt att skapa två 
entréer på olika plan.

När området byggdes var det i huvudsak barnfamiljer som flyttade in. 
Många har bott kvar och bor idag som par eller ensamstående. Ombygg-
nad gör det möjligt att bo kvar fast på mindre yta, samtidigt som en ny 
bostad skapas.

Uthyrning kan ge en intäkt till husägarna och delfinansiera boendet. Att 
dela sitt hus med någon kan också ge en ökad trygghet, nya sociala 
kontakter och kanske avlastning med skottning och skötsel av trädgård.

Effekterna blir bättre resursanvändning, minskad boarea per person, och 
en vitalisering av området med fler boende. En ökad variation i bostads-
storlekar och upplåtelseformer leder till en breddad befolkning i ålder och 
livsomständigheter.

nya familjer

radhus 
2 1/2 plan

bostad 
1 1/2 plan

bostad 
1 plan

Nuläge

Flyttkedja

Framtid

38 kvm

Seniorpar anpassar och delar sin bostad.
En ny familj flyttar in. Yta avser boarea per person.

75 kvm

26 kvm?

Bildtext

I detta scenario byggs nuvarande radhus om för att inrymma två 
bostäder. Tack vare suterrängsituationen är det möjligt att skapa två 
entréer på olika plan.

När området byggdes var det i huvudsak barnfamiljer som flyttade in. 
Många har bott kvar och bor idag som par eller ensamstående. Ombygg-
nad gör det möjligt att bo kvar fast på mindre yta, samtidigt som en ny 
bostad skapas.

Uthyrning kan ge en intäkt till husägarna och delfinansiera boendet. Att 
dela sitt hus med någon kan också ge en ökad trygghet, nya sociala 
kontakter och kanske avlastning med skottning och skötsel av trädgård.

Effekterna blir bättre resursanvändning, minskad boarea per person, och 
en vitalisering av området med fler boende. En ökad variation i bostads-
storlekar och upplåtelseformer leder till en breddad befolkning i ålder och 
livsomständigheter.

nya familjer

radhus 
2 1/2 plan

bostad 
1 1/2 plan

bostad 
1 plan

EXEMPEL PÅ MÖJLIG FLYTTKEDJA SOM 
OMVANDINGEN MÖJLIGGÖR

Antal 
bostäder

Boarea Mark/
person

Boarea/
person

Ökning 
invånare

Nuläge 156 150m2 133 52

Med förslag A

Tillkommande bostäder 16 +10m2

Totalt antal bostäder 172 117 46 13,5%

Antal bostäder och ytanvändning i hela området före-efter förändring.
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DIAGRAM INSATSER

AKTÖR/BRUKARE

INHYRD ARBETSKRAFT
(STATLIG ELLER PRIVAT)

STATLIG RÅDGIVNING

PRIVAT RÅDGIVNING/
BYGGRUPP

Aktör: Brukaren

Stödsystem för brukare finns hos 
staten. Lån på avbetalning finns att 
tillgå. Extern byggare/granne tas i 
bruk mot kostnad om nödvändigt. 
Tid investeras mest av brukaren, men 
också till stor del av staten genom 
förarbete och med att skapa 
förutsättningar under bygget

Minimal bygglovrådgivning finns hos staten. Ev. 
bristande kunskap hos brukare behöver köpas in i 
planering och bygg, då regelverket inte stöttar hög 
grad av självbyggeri eller inflytt innan färdigställan-
de. Lån är privat finansierade av brukaren. 
Staten stöttar ev. med skatteavdrag kan göras för 
renoveringar

Minimal bygglovrådgivning finns hos staten. Projektet kan få sin 
framfart genom att vara ett pilotprojekt inom hållbar mobilitet, 
eventuellt där kan projektet i stöttas upp från staten. Samfällighet
en kan i viss mån färdigställa ombyggnaden själva förutsatt att 
dom hyr in experthjälp som informerar om hur projektet bör 
färdigställas, men projektet kräver ändå stora delar inhyrd 
experthjälp i plan och byggskede. 
Samfälligheten finansierar projektet själva med privatlån och ev. 
genom höjda hyror och ev. nya intäckter av omprogrameringen 
(studentbostäder, äldreboende, bilpool)

Minimal bygglovrådgivning finns hos staten. Vissa kommunen vill 
jobba med byggemenskaper men har inte verktygen för att hjälpa 
dom realisera sina projekt. Projektet kan finansieras genom  att 
utomstående aktör som hyr/köper mark/lokaler/bostäder av 
samfälligheten. Projektet kan delvis byggas av byggrupp och 
samfälligheten i samverkan, men kräver stora delar uppförda av 
professionella byggare och planerare, då det inte längre är ett 
småhus. 

Aktör: Brukaren

Aktör: Samfälligheten 

SJÄLVBYGGERI 2.0
Alt A
Ombyggnad av 
befintlig bostad

SJÄLVBYGGERI 2.0
Alt B
Ombyggnad av garage

Aktör: Samfälligheten 
med stöd av 
bygggrupp?  

SJÄLVBYGGERI 2.0
Alt C
Nybyggnad

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Civil aktör (framtida boende)

Professionell aktör

Offentlig aktör 

Rådgivning/byggrupp
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FÖRSLAG B: UTVECKLING AV GARAGE 
PÅ LÅNG SIKT, BELLMANSRINGEN

Bland boende har det kommit fram uppslag som 
bilpool och att samnyttja parkeringsytor över 
dygnet. Den typen av idéer tror vi har stor potential 
både ur ett användarperspektiv med också ur ett 
planeringsperspektiv. Parkeringar och garage tar 
upp mycket stora ytor inom områdena idag och 
skulle kunna frigöras för andra gemensamma funk-
tioner och/eller fler bostäder.

Detta förslag bygger på att mobilitetstjänster 
skulle ersätta många boendes behov av egen bil. 
Därigenom skulle en del garage kunna omvandlas 
till andra funktioner på kort respektive lång sikt. 
Boende har i workshops uttryckt önskemål om 
höns, cykelförvaring etc.

VAD KRÄVS FÖR ATT GENOMFÖRA 
FÖRSLAGET:

▶ Ändring av användning och byggrätt i detaljplan
▶ Samfälligheten behöver ändra upplåtelse för ga-
ragen så att platserna inte är kopplade till enskilda 
fastigheter.

 ▶ foto idag

Samfälld körbar yta
Samfälld lek/grönyta
Privat fastighet
Stadens mark

Rottnerosbacken Bellmansringen

B

B

B

B

B

B
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Omvandling av garagelänga till nya 
områdesfunktioner som gemensam 
mobilitetspool, förvaring för cyklar, 
växthus. 

Omvandling av garagelänga till 
marknäraboende för studenter. 
En gemensam vinterträdgård 
sammankopplar volymerna. 
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SJÄLVBYGGERI DÅ

DIAGRAM INSATSER

AKTÖR/BRUKARE

INHYRD ARBETSKRAFT
(STATLIG ELLER PRIVAT)

STATLIG RÅDGIVNING

PRIVAT RÅDGIVNING/
BYGGRUPP

Aktör: Brukaren

Stödsystem för brukare finns hos 
staten. Lån på avbetalning finns att 
tillgå. Extern byggare/granne tas i 
bruk mot kostnad om nödvändigt. 
Tid investeras mest av brukaren, men 
också till stor del av staten genom 
förarbete och med att skapa 
förutsättningar under bygget

Minimal bygglovrådgivning finns hos staten. Ev. 
bristande kunskap hos brukare behöver köpas in i 
planering och bygg, då regelverket inte stöttar hög 
grad av självbyggeri eller inflytt innan färdigställan-
de. Lån är privat finansierade av brukaren. 
Staten stöttar ev. med skatteavdrag kan göras för 
renoveringar

Minimal bygglovrådgivning finns hos staten. Projektet kan få sin 
framfart genom att vara ett pilotprojekt inom hållbar mobilitet, 
eventuellt där kan projektet i stöttas upp från staten. Samfällighet
en kan i viss mån färdigställa ombyggnaden själva förutsatt att 
dom hyr in experthjälp som informerar om hur projektet bör 
färdigställas, men projektet kräver ändå stora delar inhyrd 
experthjälp i plan och byggskede. 
Samfälligheten finansierar projektet själva med privatlån och ev. 
genom höjda hyror och ev. nya intäckter av omprogrameringen 
(studentbostäder, äldreboende, bilpool)

Minimal bygglovrådgivning finns hos staten. Vissa kommunen vill 
jobba med byggemenskaper men har inte verktygen för att hjälpa 
dom realisera sina projekt. Projektet kan finansieras genom  att 
utomstående aktör som hyr/köper mark/lokaler/bostäder av 
samfälligheten. Projektet kan delvis byggas av byggrupp och 
samfälligheten i samverkan, men kräver stora delar uppförda av 
professionella byggare och planerare, då det inte längre är ett 
småhus. 

Aktör: Brukaren

Aktör: Samfälligheten 

SJÄLVBYGGERI 2.0
Alt A
Ombyggnad av 
befintlig bostad

SJÄLVBYGGERI 2.0
Alt B
Ombyggnad av garage

Aktör: Samfälligheten 
med stöd av 
bygggrupp?  

SJÄLVBYGGERI 2.0
Alt C
Nybyggnad

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Antal 
bostäder

Boarea Mark/
person

Boarea/
person

Ökning 
invånare

Nuläge 156 150m2 133 52

Med förslag B

Tillkommande bostäder 52 46m2

Totalt antal bostäder 208 109 47 21,7%

Civil aktör (framtida boende)

Professionell aktör

Offentlig aktör 

Rådgivning/byggrupp

Bostäder för äldre som vill bo kvar i 
området, men bo mindre och i enplan. 
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FÖRSLAG B: UTVECKLING AV GARAGE 
PÅ KORT SIKT, ROTTNEROSBACKEN

Boende uttryckte vid workshops önskemål 
om fler delade funktioner samt att beho-
ven ändrats sedan området byggdes. Ett 
gemensamt problem är att det inte finns 
någon allmän cykelparkering. Denna fråga 
löstes inte när husen uppfördes. En del 
använder därför sitt garage som cykel- och 
förrådsutrymme och ställer bilen på gatan.

Om man inför mobilitetstjänster skulle 
garage kunna friställas för gemensamma 
funktioner såsom: 
▶ Gemensam cykelparkering
▶ Höns
▶ Odling
▶ Förråd

VAD KRÄVS FÖR ATT GENOMFÖRA 
FÖRSLAGET:
▶ Mobilitetstjänster för att kompensera för 
förlorade garageplatser och undvika ökad 
gatuparkering.
▶ Samfälligheten behöver ändra upplåtelse 
för garagen så att platserna inte är koppla-
de till enskilda fastigheter.

Om samfälligheten ändrar upplåtelseformen för garagen kan enskilda garage slås 
ihop och bidra till området med funktioner som saknas i dagsläget. 
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Förslaget bygger vidare på Höjer & Ljung-
kvists ursprungliga idéer om ett gemensam-
hetshus. Förslaget innehåller bostäder och 
en gemensam bottenvåning i ett mindre 
punkthus som skulle kunna placeras på oli-
ka platser i området. Tanken är att botten-
våningen kan vara en generell våning med 
yta för gemensamma funktioner utifrån 
boendes önskemål och att detta kan varie-
ra om fler hus byggs. De nya bostäderna blir 
lämpliga för äldre som vill bo kvar i områ-
det. Genom läget får de nära till gemenska-
pen med övriga boende.

VAD KRÄVS FÖR ATT GENOMFÖRA 
FÖRSLAGET:

▶  Ändring av detaljplan (hushöjd samt 
användning)
▶  Om befintliga garage ska rivas behöver 
samfälligheten ändra upplåtelse för gara-
gen så att platserna inte är kopplade till 
enskilda fastigheter.

▶  Samfälligheten behöver bestämma 
upplåtelseform för bostäderna och säker-
ställa goda ekonomiska förutsättningar för 
boende och samfällighet.

 ▶ foto idag

FÖRSLAG C: NY BEBYGGELSE – GEMENSAMHETSHUB 
ROTTNEROSBACKEN
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Samfälld körbar yta
Samfälld lek/grönyta
Privat fastighet
Stadens mark

Rottnerosbacken Bellmansringen

C

C

C

C

C

+ 21 bostäder
+ 21 bostäder

+ 21 bostäder+ 21 bostäder

Antal 
bostäder

Boarea Mark/
person

Boarea/
person

Ökning 
invånare

Nuläge 156 150m2 133 52

Med förslag C

Tillkommande bostäder 84 60m2

Totalt antal bostäder 240 105 50 26,5%



42

I förslag C ersätts några av de befinliga 
garagelängorna med flerfamiljshus. Genom 
att öka variationen av bostadsstorlekar inom 
området skapas nya möjligheter att flytta 
inom området och därmed anpassa boende 
efter livssituation.
  När området byggdes var det i huvudsak 
barnfamiljer som flyttade in. Många har bott 
kvar och bor idag som par eller ensamståen-
de. 

Genom lokala flyttkedjor kan de äldre 
stanna i området där de trivs och samtidigt få 
mer tillgängliga och storleksanpassade boen-
den. De större radhusen kan överlåtas till barn 
och barnbarn eller säljas till nya familjer. 

Effekterna blir bättre resursanvändning, 
minskad boarea per person, och en vitalise-
ring av området med tillkommande genera-
tioner.

Nuläge

Flyttkedja

Framtid

garage

nytt fler-
bostadshus

Bildtext

I detta scenario ersätts några av de befinliga garagelängorna med 
flerfamiljshus. Genom att öka variationen av bostadsstorlekar inom 
området skapas nya möjligheter att flytta inom området och därmed 
anpassa boende efter livssituation.

När området byggdes var det i huvudsak barnfamiljer som flyttade in. 
Många har bott kvar och bor idag som par eller ensamstående. 

Genom lokala flyttkedjor kan de äldre stanna i området där de trivs och 
samtidigt få mer tillgängliga och storleksanpassade boenden. De större 
radhusen kan överlåtas till barn och barnbarn eller säljas till nya familjer. 
Effekterna blir bättre resursanvändning, minskad boarea per person, och 
en vitalisering av området med tillkommande generationer.

nya familjer

FLYTTKEDJA

HUR MÅNGA KAN 
FLYTTA IN?
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Vi ser att behovet av bostäder anpassade 
för äldre ökar. Ett förslag som kan möta det 
behovet är att området utvecklas med en 
snarlik volym som de befintliga husen, men 
som skiljer sig i innehåll. 
 Det nya flerbostadshuset föreslås innehålla 
smålägenheter för att tillgodose behovet för 
de som vill bo kvar i området, men på mindre 
yta. 
 En hiss till övre plan för tillgänglighet finns, 
liksom en gemensam övre social våning. 

VAD KRÄVS FÖR ATT GENOMFÖRA FÖRSLA-
GET:

▶ Ändring av detaljplan för att skapa nya 
byggrätter
▶ Köp av kommunal mark beroende på pla-
cering

NY BEBYGGELSE – RADHUS MED SMÅ LÄGENHETER 
ROTTNEROSBACKEN
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Hushåll med få personer kan flytta till mindre 
bostäder inom området.
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DIAGRAM INSATSER

AKTÖR/BRUKARE

INHYRD ARBETSKRAFT
(STATLIG ELLER PRIVAT)

STATLIG RÅDGIVNING

PRIVAT RÅDGIVNING/
BYGGRUPP

Aktör: Brukaren

Stödsystem för brukare finns hos 
staten. Lån på avbetalning finns att 
tillgå. Extern byggare/granne tas i 
bruk mot kostnad om nödvändigt. 
Tid investeras mest av brukaren, men 
också till stor del av staten genom 
förarbete och med att skapa 
förutsättningar under bygget

Minimal bygglovrådgivning finns hos staten. Ev. 
bristande kunskap hos brukare behöver köpas in i 
planering och bygg, då regelverket inte stöttar hög 
grad av självbyggeri eller inflytt innan färdigställan-
de. Lån är privat finansierade av brukaren. 
Staten stöttar ev. med skatteavdrag kan göras för 
renoveringar

Minimal bygglovrådgivning finns hos staten. Projektet kan få sin 
framfart genom att vara ett pilotprojekt inom hållbar mobilitet, 
eventuellt där kan projektet i stöttas upp från staten. Samfällighet
en kan i viss mån färdigställa ombyggnaden själva förutsatt att 
dom hyr in experthjälp som informerar om hur projektet bör 
färdigställas, men projektet kräver ändå stora delar inhyrd 
experthjälp i plan och byggskede. 
Samfälligheten finansierar projektet själva med privatlån och ev. 
genom höjda hyror och ev. nya intäckter av omprogrameringen 
(studentbostäder, äldreboende, bilpool)

Minimal bygglovrådgivning finns hos staten. Vissa kommunen vill 
jobba med byggemenskaper men har inte verktygen för att hjälpa 
dom realisera sina projekt. Projektet kan finansieras genom  att 
utomstående aktör som hyr/köper mark/lokaler/bostäder av 
samfälligheten. Projektet kan delvis byggas av byggrupp och 
samfälligheten i samverkan, men kräver stora delar uppförda av 
professionella byggare och planerare, då det inte längre är ett 
småhus. 

Aktör: Brukaren

Aktör: Samfälligheten 

SJÄLVBYGGERI 2.0
Alt A
Ombyggnad av 
befintlig bostad

SJÄLVBYGGERI 2.0
Alt B
Ombyggnad av garage

Aktör: Samfälligheten 
med stöd av 
bygggrupp?  

SJÄLVBYGGERI 2.0
Alt C
Nybyggnad

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Planering

Byggande

Tidsåtgång

Investering

Civil aktör (framtida boende)

Professionell aktör

Offentlig aktör 

Rådgivning/byggrupp
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Avslutning

REFLEKTIONER OM 
METODIK
Metoden med kunskapsinhämtning genom 
workshops ger ett kvalitativt snarare än 
kvantitativt underlag. Vi kan inte veta om 
personerna som deltog representerar hela 
områdets åsikter, eller om det finns andra 
idéer som inte kom fram vid just dessa 
tillfällen.

Vilken utveckling är det som lokalborna 
själva vill och inte vill se? Som väntat ger 
workshoparna inte ett enda enhetligt svar, 
utan en mängd olika tankar, önskemål och 
synpunkter. Svaren spänner från enklare, 
konkreta åtgärder som källsortering och 
kompost till tankar om bostadsbyggande i 
allmänhet som att blandning av upplåtel-
seformer är något positivt. 

Även små förändringar och komplet-
teringar som förbättrar vardagen för de 
boende kan vara värda att genomföra och 
kan fungera uppbyggande för en generell 
känsla av samverkan inom området och en 
tro på att det som boende är möjligt att ta 
initiativ och bidra till förändring. 

SJÄLVBYGGERI OCH 
ANVÄNDARDRIVEN 
STADSUTVECKLING
Metoden som användes för att bygga Bell-
mansringen och Rottnerosbacken innehöll 
flera intressanta komponenter som sam-
mantaget fick ner kostnaderna för ett eget 
hem:
▶ Storskalig planering, hög grad av upprep-
ning
▶ Rationellt byggsystem
▶ Begränsad sprängning, följsamhet till 
terrängen
▶ Tomträtter (hyra marken, betala över tid, 
inte behöva betala stort belopp initialt)
▶ Självbyggeri, eget arbete istället för kon-
tantinsats
▶ Statliga bostadslån utöver lån hos kredi-
tinstitut

Vi vill lyfta fram den ekonomiska tillgäng-
ligheten men också stadsbyggnadskva-
liteterna som denna samhällsplanering 
resulterat i. Det är intressant hur idéer 
om samförvaltning fanns från start, med 
gemensam mark för lekplatser och an-
dra delade funktioner. Personer som har 
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deltagit i självbyggeriprogrammet berättar 
om de sociala nätverk som har byggts upp 
tillsammans med området och lagt grun-
den för en gemensam syn på områdets 
förvaltning. En spaning inför framtiden är 
att de kvartersgemensamma ytorna och 
de sociala nätverken kan bli ännu mer 
användbara när delningsekonomi och nya 
tjänster utvecklas. 

Det organsierade självbyggeriet var 
enkelt att bli deltagare i och riktade sig till 
breda grupper. Staden med sin professio-
nella styrning fanns med hela vägen och 
garanterade tidplan, budget och byggkva-
litet. Det är slående hur snabbt perspekti-
vet sedan har skiftat, från att medborgare 
kunde vara bostadsproducenter och med-
skapare av sina framtida livsmiljöer, till att 
idag nästan enbart betraktas som bostads-
konsumenter. 

Vi har funderat över vad som skulle vara 
möjligt idag. Samverkan mellan kommun 
och civilsamhälle tror vi kan uppstå på nytt 
i nya former. Dessa processer skulle på ett 
mycket bra sätt kunna möta de boendes 
behov och drömmar, och samtidigt gynna 

fler än de som bor i området idag. Vi tror 
att användardriven planering och byggan-
de också kan bidra till ökad mångfald i 
utbudet av bostäder och stadsmiljöer. 

Kraften i medskapandet är det väsentli-
ga, oavsett om de framtida boende faktiskt 
bygger själva eller inte. Vi tror att de som 
ska bo gör mer långsiktiga och därmed 
hållbara val. 

Ett samtida organiserat självbyggeri 

Samfälld körbar yta
Samfälld lek/grönyta
Privat fastighet

Stadens mark
Samfällt garage

Rottnerosbacken Bellmansringen

Lekplats etc
Sop/ återvinning
Gemensamt förråd
Besöksparkering
Bollplan
Grönstråk
Tunnelbana

Hökarängen

Bredäng

GEMENSAMMA YTOR

Samfällighetens gemensamma mark i de två 
områdena. I båda fallen äger kommunen en stor del 
av kringliggande mark. I båda områdena uppkom 
diskussioner kring garagen som inte uppfattas som 
helt funktionella samt upptar stor yta. 
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i större skala, riktat till grupper som står 
utanför bostadsmarknaden idag, borde 
kanske ledas av kommunen. För de befint-
liga områdena tror vi mer på ett upplägg 
som byggemenskap, där de boende går in i 
en beställarroll. 

Det vi ser som stor potential i befintliga 
radhusområden är att de boende: 

A. utvecklar egna bostäder individuellt
Eftersom bostäderna är standardiserade 
är det enkelt att ta fram typritningar för 
om- och tillbyggnader. På så vis kan de bo-
ende begränsa projekteringskostnaderna. 
Hushåll som vill bygga skulle också kunna 
samordna sig i grupper och göra upphand-
ling gemensamt för att få bättre priser.

B. tillsammans gå in i en beställarroll och 
bli fastighetsutvecklare
Befintliga samfällighetsföreningar kan 
utgöra basen för detta samarbete. Motiv 
till att utveckla området kan vara egna 
bostadsbehov eller för att finansiera större 
kommande renoveringar. Platser vi ser kan 
användas inom området är framför allt ytor 
som idag används för parkering.

Det skulle vara möjligt att ta fram typrit-
ningar för en kompletterande byggnadstyp 
som kan uppföras på flera platser. Det 
är också möjligt att tänka sig samverkan 
mellan kommun och samfällighet, där kom-
munen skulle kunna hyra nya bostäder. Vi 
har i huvudsak tittat på mark som förvaltas 
av samfälligheterna, men det finns också 
möjlighet för kommunen att bygga på nära 
anslutande mark. Då skulle kommun och 
samfällighetsförening kunna driva ett ge-
mensamt projekt, till nytta för bägge parter.

Utan motsvarighet till de stödsystem som 
fanns på 1900-talet är det en lång resa för 
en grupp grannar att bli stadsbyggare. Det 
skulle troligen behövas en mellanpart mel-
lan gruppen och kommunen, en “lots” som 

kan föra processen framåt. Kompetens som 
behövs hos “lotsen” är utöver stadsbyggnad 
och arkitektur även processledning, affärs-
modellering och juridik. Lotsen skulle kunna 
vara en arkitekt som tar hjälp av andra 
experter i olika skeden.

EFFEKTER
Effekterna av områdenas gradvisa utveck-
ling kan bli betydande. För att illustrera 
detta i siffror har vi gjort ett räkneexempel 
i Rottnerosbacken som kombinerar utveck-
lingsförslag A, B och C. Antagandet som är 
gjort är att 10% av de boende omvandlar 
sin bostad, att 2 av 3 garage omvandlas till 
bostäder och att fyra flerbostadshus med 
gemensamma funktioner tillkommer i om-
rådet. Vi har vidare antagit att några en- 
och tvåpersonshushåll flyttar från stora hus 
till mindre lägenheter och att nya barnfa-
miljer därmed kan flyttar in. Sammantaget 
ger detta följande utveckling:

▶ Antal boende ökar från 447 till 723 (+62%)
▶ Genomsnittlig boarea per person minskar 
från 52 till 43 kvadratmeter (-17%)
▶ Genomsnittlig markarea per person mins-
kar från 133 till 82 kvadratmeter (-38%)

Utöver tillkommande bostäder och förbätt-
rad resursanvändning ser vi möjligheter till:
▶ Ökad blandning av bostadsstorlekar och 
upplåtelseformer
▶ Möjlighet att finansiera renoveringar 
genom nybyggnad och försäljning
▶ Möjlighet att bo kvar i området som äldre
▶ Förbättrade gemensamma funktioner
▶ Mer liv i området, fler barnfamiljer kan 
flytta in

Sammantaget är möjligheterna stora att 
med hänsyn till områdenas kvaliteter, de 
boendes önskemål och samhällets behov 
skapa stora nyttor genom små, lokala för-
ändringar.
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Bilagor



50

RÄKNEEXEMPEL ROTTNEROSBACKEN

Startläge 156 bostäder

Singel 18 1 18

Singel m barn 8 2,5 20

Par 37 2 74

Par 1 barn 16 3 48

Par 2 barn 41 4 164

Par 3 barn 17 5 85

Övriga 19 2 38

156 447 personer

Boarea 150 kvm/bostad

52 kvm/person

Markarea 59468 kvm tot

133 kvm/person

Förslag A: Utveckling befintliga bostäder 10% antagande

Tillkommande bostäder 16

Tillkommande boarea 156

Nytt antal bostäder 172

Fördelning nya

Singel 18 1 18

Singel m barn 8 3 20

Par 37 2 74

Par 1 barn 21 3 64 33,3% Flyttkedja

Par 2 barn 46 4 184,8 33,3% Flyttkedja

Par 3 barn 22 5 111 33,3% Flyttkedja

Övriga 18 2 36

507 personer

Ökning invånare 13,5%

Boarea/person (kvm) 46

Mark/person (kvm) 117

Förslag B: Utveckling av garage 67% antagande

Tillkommande bostäder 52 46 kvm BOA/bostad

Tillkommande boarea 2392

Nytt antal bostäder 208

Fördelning nya

Singel 54 1 54 70%

Singel m barn 8 3 20

Par 37 2 74

Par 1 barn 21 3 64 10% Flyttkedja

Par 2 barn 46 4 185 10% Flyttkedja

Par 3 barn 22 5 111 10% Flyttkedja

Övriga 18 2 36

544 personer

Ökning invånare 21,7%

Boarea/person (kvm) 47

Mark/person (kvm) 109

Förslag C: Ny bebyggelse

Tillkommande bostäder 84 61 kvm BOA/bostad

Tillkommande boarea 5120

Totalt antal bostäder 240

Fördelning nya

Singel 38 1 38 23%

Singel m barn 8 3 20 23%

Par 37 2 74 23%

Par 1 barn 24 3 73 10% Flyttkedja

Par 2 barn 49 4 198 10% Flyttkedja

Par 3 barn 25 5 127 10% Flyttkedja

Övriga 18 2 36

565 personer

Ökning invånare 26,5%

Boarea/person (kvm) 50

Mark/person (kvm) 105

TOTALT

Invånare start 447

Invånare tillskott förslag A 60

Invånare tillskott förslag B 97

Invånare tillskott förslag C 118

723

FÖRE EFTER

Invånare 447 723 62%

Boarea/person (kvm) 52 43 −17%

Mark/person (kvm) 133 82 −38%

RÄKNEEXEMPEL ROTTNEROSBACKEN

Startläge baserat på statistik från SCB, Stockholms stad, småhus äganderätt 2016. 
Antagande om framtida antal boende baseras på flyttkedjor inom området samt 
nyinflyttade med olika hushållsstorlekar.
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UTDRAG UR 
HUSKATALOG

Utdrag ur ”Stockholms Stads 
småstugor 1963-65” utgiven av 
Fastighetskontoret 1961.

T v plan för Rottnerosbacken 
resp Bredäng
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Originalplaner för hustyper 
S43/S46 resp S44
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DETALJPLAN FÖR 
ROTTNEROSBACKEN

Från 1966
Stockholms stads arkiv
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DETALJPLAN FÖR 
BELLMANSRINGEN

Från 1967
Stockholms stads arkiv




