Fastighetskontoret
Utvecklingsavdelningen

De 8 karaktärerna som verktyg för att utveckla
fastighters grönområden

Sammanfattning
Vetenskapliga bevis finns att naturintryck ger medkänsla, trivsel och stimulerar människor till
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Introduktion
Fastighetskontoret ansvarar för strategisk utveckling av stadens fastighetsbestånd samt att
sköta och utveckla grönområden i det bestånd som förvaltas. Det finns ett uttryckt behov att
undersöka potentialen i att vidareutveckla grönområden och eventuella angränsande
verksamheter. Detta för att göra fastighetskontorets grönområden mer attraktiva att nyttja för
allmänheten. Det finns även behov att se till att möjligheter att integrera beaktandet av
ekosystemtjänster i underhållsplaner för fastigheter arbetas fram.
Forskning på SLU Alnarp har resulterat i 8 karaktärer i utemiljön som representerar
grundläggande behov som människor har. Med hjälp av ett digitalt kartprogram har
fastighetskontoret valt ut fastigheter i tätortsmiljö med nära anslutning till grönområden för
inventering och kartläggning under mars-april 2017. Syftet med inventeringen är att öka
kunskapen om de 8 karaktärerna, ge en överskådlig redogörelse över potentialen i att
vidareutveckla grönområden samt att göra fastighetskontorets grönområden mer attraktiva att
nyttja för allmänheten.
Målet med arbetet med de 8 karaktärerna är att kunna bidra till en hållbar utveckling genom
att kvaliteter som svarat till människans återhämtning och välmående ska kunna framhållas.
Det andra målet är att även ekosystemtjänster som biologisk mångfald, klimatberedskap,
hälsa och rekreationsvärden ska utvecklas i grönområden.
Denna rapport om fastigheter för inventering av de 8 karaktärerna återkopplar och syftar även
till att komplettera till Stockholms stads tidigare rapport Sociotopkartan. Rapporter som
behandlar Grönytefaktorn (GYF) samt barnperspektivet (barnkonsekvensanalys) har också
beaktats i den här rapporten.
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Bakgrund
Förenta Nationernas (FN) 17 mål för hållbar utveckling, även kallade Globala målen, har
undertecknats av alla världens länder. Enligt mål 11 för hållbara städer och samhällen finns
bland annat delmålet att stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och
naturarv (11.4) och delmålet att senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra,
inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och
barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning (11.7) (FN, 2015).
År 2020 beräknas Stockholm vara en miljonstad. För att alla ska kunna leva ett gott liv och
samtidigt garantera framtida generationers förutsättningar till gott liv måste stadens kvaliteter
säkerställas när Stockholm förtätas. Grönska i staden ger tillbaks värden i form av ökad
trivsel, attraktivitet, produktivitet och förhöjda fastighetsvärden. Då 90 % av stockholmarna
(2016) bor i lägenheter krävs att det finns gröna områden i närheten av människors vardagsliv
och att dessa gröna områden är utformade att tillgodose mänskliga behov (Stockholms stad).

Yngre generationer allt mer sjuka av stress
Stressrelaterade åkommor är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag i Sverige och den
snabbaste ökningen av stressjukdom sker i åldersgruppen 18‐29 år. Vid ökad stress minskar
människans kapacitet att intressera sig för andra människor. Många teorier menar att förmåga
att fokusera, minska stress och öka mental kapacitet och återhämtning även sker när
människor kan känna sig trygga i miljön.
Det finns flera olika sätt för stressåterhämtning, bland annat vikten av lugn och ro, att komma
ifrån vardagsmiljön, uppleva fascination utan att ta det tar energi samt omgivningar som
tillåter engagemang och socialt sammanhang. Återhämtning i utomhusmiljö är till viss del
beroende av tystnad för att människan ska kunna utvecklas och dela tankar och idéer. Att
skapa miljöer för möten och utbyte mellan människor har främst handlat om inomhusmiljöer.
Mindre vikts har lagds vid sortering, vila, återhämtning och egen reflexion, det vill säga
funktioner som främjas i hög grad i utomhusmiljöer (Skärbäck, 2014).

Återhämtning sker bättre i miljö med naturinslag
Roger Ulrichs teori, kallad Biophilia, är att återhämtning för människan sker bättre i natur än i
byggd miljö med material som är sentida (1993). Natur har varit närvarande under årmiljoner
vilket innebär att dess information inte kräver mycket energi för den mänskliga hjärnan att
hantera. I naturen minskas behovet av den mer energikrävande riktade uppmärksamheten som
behöver sorteras och tas ställning till i vardagen.
Forskning kring naturliga miljöers inverkan på människor framhåller ofta savannliknande
miljö som positivt med hänvisning till dess betydelse i människans tidigare evolutionsfaser.
Detta förs också fram som förklaring till att stora gräsytor med enstaka solitärträd är ett av
flera parkideal idag (Skärbäck, 2014).
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Tillgång till gröna områden har stor påverkan på hälsa
Forskning visar på att naturintryck ger medkänsla, trivsel och stimulerar människor till
samarbete. Detta skulle i teorin innebära att välplanerade naturliga inslag i den byggda miljön
skulle kunna generera bättre innovationsklimat, lönsammare företag och inte minst bättre
social samanhållning och förståelse för andra människor (Skärbäck, 2014).
Naturrika förskolor har visat sig ge barnen bättre utveckling motoriskt, men också emotionell
utveckling med mer empati (Skärbäck, 2014). Förenta Nationernas (FN) konvention för barns
rättigheter, även kallad Barnkonventionen, fastslår att barn behöver och har rätt till
utvecklande miljöer (FN, 1959).
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De 8 karaktärerna
På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp har olika miljöer eller naturtypers inverkan på
människans hälsa undersökts (Grahn & Sigsdotter 2010). Forskningen har resulterat i 8
karaktärer i utemiljön som talar till grundläggande behov som människor har. Karaktärerna
rofylldhet, vildhet, artrikedom och rymd kan gärna upplevas individuellt medan
allmänningen, lustgården, centrum och kulturhistoria i hög grad motsvarar sociala behov som
exempelvis mötesplatser. Nedan presenteras en sammanfattande beskrivning av karaktärerna.
Rofylldhet - områden där naturens egna ljud hörs. Denna karaktär uttrycker människans
behov av att kunna finna en plats som ger lugn. Ljuden från vind, vatten, fåglar och insekter
dominerar över trafik och jäktande människor. Platser med rofylldhet ska inte störas av oljud,
skräp, ogräs eller störande människor.
Vildhet- natur som fått utvecklas av sig själv eller fascination inför naturen som ser ut att vara
opåverkad av människan. Här finns växter som ger intryck av att vara självsådda och platsen
är utformad av naturliga processer.
Artrikedom - där upplevs exempelvis årstidernas variation. På våren längtar många
människor efter att finna tecken på blommor. Året runt finns ofta intresse av att se
mångfalden av djur och växter.
Rymd - en annan värld utan skarpa kanter, störningar eller signaler som pockar på
uppmärksamhet. Besökaren ska kunna slappna av, fundera igenom saker och ting under en
promenad eller joggingtur. Det ska finnas möjlighet till reflektion och tystnad.
Allmänningen - platser för gemensamma aktiviteter. En plats där alla har fullt tillträde till
spontana aktiviteter som picknick, loppmarknad eller sport. Ofta en grön, öppen, centralt
belägen plats som kan vara en anlagd bollplan eller likande så länge platsen är tillgänglig och
inte låst.
Lustgården - ombonade platser för avkoppling och njutning där barnen kan leka i trygghet.
En relativt liten plats för att umgänge i liten grupp. Denna plats ska helst vara omgärdad med
staket, häck eller dylikt för att ge trygghet och intimitet men samtidigt gärna med utblick mot
omgivningen. Användningen kan variera: lekplats, fikaplats på jobbet, koloni, växthus etc.
Centrum - Stor plats där människor samlas för att äta eller träffa andra människor under
trevliga omständigheter. Denna plats bjuder in till både planerade och spontana möten och
lockar människor som vill äta en god middag, lyssna på musik eller kunna se andra människor
koppla av och roa sig.
Kulturhistoria - platser för att uppleva spår av tidigare generationers värv. I motsats till
ovanstående hävdar några att stadens själ och hjärta inte knyts till fest och nöjen, utan till det
historiska arvet. Fascinationen inför monument, historiska platser, gamla byggnader och träd
är stark.

6

Klassificeringen av de åtta karaktärerna, framforskade på SLU Alnarp, motsvarar inte
bestämda objektivt såsom landskapstyper, naturtyper eller markanvändningar. De
miljöpsykologiska karaktärerna tar i stället fasta på människans upplevelser som subjekt, inte
på de upplevda objekten i sig.
Med bakgrund i teorin om att natur är bättre för stressåterhämtning kan karaktärerna
rangordnas efter grad av uppmärksamhet som behövs av människans hjärna för att vistas i
dessa typer av miljö. Nedan visas en schematisk figur på hur de 8 karaktärerna kan
rangordnas i förhållande till återhämtning och uppmärksamhet.

Figur 1 Karaktärerna i relation till hur mycket uppmärksamhet som den mänskliga hjärnan
behöver för att sortera information. Ju mindre krävande en miljö är desto mer återhämtning
kan ske. Sammanhang med social interaktion är miljöer som kräver mycket uppmärksamhet
och där hjärnan måste sortera mycket intryck och information (Skärbäck & Grahn, 2017).

Upplevelsekaraktärer
Metoden för karakterisering är framtagen för att återspegla mänskliga behov och de 8
karaktärerna ska därför vara lätta att kunna relatera till. Vid en klassificering över ett område
används beskrivning eller en checklista av alla karaktärerna som underlag. Varje karaktär
representeras av en färg. På en karta över området markeras den eller de upplevda
karaktärerna, ofta med ringar, ellipser eller fyrkanter med avrundade hörn. Om flera
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karaktärer upplevs på samma plats markeras platsen med flera figurer i sin respektive färg.
Ringarna kan alltså vara olika stora och överlappa varandra helt eller delvis. En kort guide
med förtydligande bilder finns i Bilaga 2. Summan av alla ringar är en karta med en överblick
var karaktärerna upplevs finnas representerade. Resultatet av karakteriseringen kan dock alltid
komma att variera något eftersom upplevelser skiljer sig åt från person till person.
Om det är stor skillnad mellan hur olika personer besvarar en fråga om upplevelse av ett
bestämt uterum så kan skillnaderna utmärkas. Detta kan göras genom olika kraftiga eller
sträckande markeringar av karaktären på inventeringskarta.

Figur 2 Människor upplever miljöer olika eller tolkar frågor olika. Genom att markera
och/eller poängsätta kan skillnader i upplevelser göras överskådliga. Bilden ovan visar en
sammanslagning av respondenters upplevelser för karaktären rofylldhet i ett bestämt område.
Tjock heldragen linje markerar höga kvaliteter av karaktären, tunn heldragen linje
medelhöga kvaliteter och streckad linje låga kvaliteter (Skärbäck & Grahn, 2014).

Då metoden 8 karaktärer används för att utvärdera en utemiljö finns alltid risken att
svarspersonen (respondenten) blir extra kritisk i sina svar för att försöka locka fram så mycket
insatser till miljöförbättringar som möjligt. Detta gör knappast skillnad i frågan om
prioriteringar mellan olika karaktärer eller mellan olika områden. Däremot påverkar sådana
taktiskt kritiska svar så att respondenterna värderingar generellt sett blir lägre än
expertbedömningen för områden där det finns fog för kritik. För områden där respondenten
generellt sett är nöjd finns knappast motiv att svara kritiskt, eftersom personen inte vill riskera
miljöförändringar som kan leda till försämring.
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Karaktärer kan förstärka eller försvaga varandra
Olika kombinationer av karaktärer som överlappar varandra kommer ge skilda upplevelser.
Exempelvis kan överlapp av karaktärer tillsammans med rymd förstärka skilda upplevelser.
Karaktären rymd tillsammans med karaktären centrum skulle kunna ge en upplevelse av
social gemenskap till skillnad från rymd tillsammans med vildhet som skulle kunna ge en
upplevelse av vacker naturutsikt.
Karaktärer som överlappar kan också förstärka eller försvaga varandras kvaliteter.
Karaktärerna lustgård, allmänning och centrum är alla tre sociala mötesplatser men motsvarar
olika mänskliga behov. För lustgård är skalan liten och innefattar möte mellan de närmaste
personerna, exempelvis fika eller samtal. För allmänningen sker social interaktion mellan en
större grupp människor genom exempelvis spontana aktiviteter som sport eller picknick. För
centrum är skalan större och möten sker på ett organiserat sätt där människor delar på ytan
men nödvändigtvis inte känner eller interagerar med varandra, exempelvis en uteservering på
en restaurang. Karaktärerna lustgård, allmänning och centrum kan därför inte förstärka
varandra på samma yta.
En yta med många människor i det offentliga rummet genererar mycket information för
hjärnan och kräver således mer uppmärksamhet. Motsatsen till detta är miljöer för
återhämtning där det är lite information för hjärnan att bearbeta. Karaktären centrum kommer
därför oftast att försvaga karaktärerna vildhet, rofylldhet och lustgård. Karaktärer som
förstärks av varandra är vildhet, artrikhet och rofylldhet. Detta eftersom det är miljöer som
inte kräver mycket information för hjärnan att processa och som ger mycket återhämtning för
människor.

Figur 3 Exempel på hur kombinationer av olika karaktärer kan påverka varandra.
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Urvalsprocess
Med utgångspunkt av de 8 karaktärerna och behovet av att tillgodose ekosystemtjänster och
potentialen i grönområden i tät bebyggelse har 10 fastigheter valts ut för inventering för att
undersöka tillgängligheten till grönska med olika kvaliteter i urban miljö. Urvalet gjordes på
fastigheter ägda av Fastighetskontoret belägna inom Stockholms stad. För att få en geografisk
springning och ett genomsnitt av olika typer av områden har icke slumpmässiga urval skett.
Kriterier för urvalsprocessen för att uppfylla syftet har varit följande:
-

-

Fastigheter att tillämpa SLU:s metod 8 karaktärer på ska vara i direkt angränsning, det
vill säga inom 50 meter, till arbetsplatser, skolverksamhet, särskilda boenden eller
kommersiella verksamheter.
Fastigheterna ska förvaltas av Fastighetskontoret.
Fastigheterna ska vara belägna inom Stockholms stad.
Fastigheterna ska vara aktuella för förbättringsåtgärder så som
- fritid/friluftsaktiviteter
- kulturliv
- spontanaktiviteter (picknick, kubb, brännboll, fotboll, etc.)
- platsens biologiska mångfald
- trygghetsaspekter
- öka platsens tillgänglighet

För att få en geografisk springning och ett genomsnitt av olika typer av områden har icke
slumpmässiga urvalen skett. Se alla urvalsalternativ (35 stycken) med de slutliga urvalen (11
stycken) finns listade i Bilaga 1.
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Resultat
Underkapitlen är indelade i fastigheter med fastighetsbeteckningen som titel. För varje
fastighet presenteras huruvida de 8 karaktärerna finns representerade i närområdet eller inte.
Varje delkapitel avslutas med förslag på förbättringsåtgärder och utveckling av grönskan.
Dessa punkter syftar till att ge förslag på hur välmående kopplat till grönområde kan
utvecklas samt vilka möjligheter som finns för att öka nyttjandet av fastigheten. Fastigheter
som valts ut för inventering är:
-

Akalla 4,1,1, Rinkens parklek (Rinkeby)
Dosthofska Huset 1,1, förskola i Björns Trädgård (Södermalm)
Farsta 2,1,1, Starrmyrans parklek (Farsta)
Hammarbyhöjden 1,1, Nytorpsbadet (Hammarbyhöjden)
Herbariet 2,1, idrottshall Midsommarkransens Gymnasium (Midsommarkransen)
Klamparen 7,1, Tekniska Nämndhuset (Kungsholmen)
Prästgårdstegen 1,1, Lerkrogen (Älvsjö)
Skrivmaskinen 7,1, förskola (Vällingby)
Spelbomskan 16,1, Stadsbiblioteket (Vasastan)
Vinterviken 4,1, Vinterviken (Aspudden)

Denna karta visar placering av alla fastigheter som inventerats.
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Akalla 4,1,1
Rinkens parklek (Rinkeby)
Innehåll enligt sociotopkartan: grön oas, lekplats, bollspel, bollek, parklek, picknick/solbad,
pulkaåkning, vattenlek.
Rinkens parklek ligger i sluttningen mot Spångadalen, omgiven av tät bebyggelse. Parkleken
består av flera delar. Framför parklekshuset ligger den centrala delen av lekplatsen med olika
ytor med lekredskap. Denna del är anpassad för barn med rörelsenedsättning. Nedanför
backen finns även en plaskdamm och grillplats.
Parkleken ser på kartan ut att ha mycket tråkig hårdgjord yta i delarna direkt anslutna till
parkleken men är i själva verket välplanerad med plana, öppna ytor och anpassad för
rörelsenedsatta personer. Grönområdet nedanför parkleken är av parkkaraktär med öppna ytor
med olika sorters träd. Detta gör att plaskdammen och grillplatserna är överblickbara och
känns trygga. Inga täta buskage som skymmer sikten bör finnas i detta område.
Parkleken och området i anslutning till ger många olika möjligheter till lek, sport och
aktiviteter, framför allt för barn i lägre skolåldrarna, men det finns även vissa delar för äldre
barn. Grillplatserna och gräsytorna för picknick gör att vuxna har naturliga samlingsplatser.
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Kartan och flygbilden nedan visar fastigheten inringad i rött.

13

8 karaktärer
Kartan nedan visar karaktärer som bedöms finnas i området vid Rinkens parklek.
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Rofylldhet
Omgivningen av skog i de lugna delar som finns i området upplevs som rofyllda. När det är
många barn som leker vid parkleken och på rastgården vid den närliggande förskolan är
området inte lika rofyllt.
Vildhet
På några ställen finns karaktären vildhet då berggrunden är synlig.

Vid skogsdungen mellan parkleken och förskolan är det rofyllt. Även karaktär av vildhet finns
då en mossbeklädd berggrund är synlig.
Artrikhet
Området har parkstruktur med öppna gräsytor och utspridda träd. De planterade träden är av
olika arter. Mellan de omgivande husen och parkleken finns mindre områden av grönska som
är mer vildvuxet.

Både planterade träd (förgrunden) och mer orörd natur (bakgrunden).
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Rymd
Backen ner mot Spångadalen gör att området har en karaktär av rymd men närheten till vägen
gör att karaktären inte är stark.

Från vattenleken är det en utsikt över trädtopparna och hustaken på andra sidan vägen.
Allmänning
Det finns flera gräsmattor som sociotopkartan klassar som bra för exempelvis spel, lek,
picknick och pulkaåkning.

Picknick på sommaren och pulkabacke på vintern i backen.

16

Lustgård
Det finns flera olika typer av platser som har karaktären lustgård såsom grillplatser, lekplatser
och plaskdamm.

Två typer av lustgård syns i bilden, en grillplats och en plaskdamm.
Centrum
Inget tydligt centrum finns i närheten av fastigheten.
Kulturhistoria
Ingen karaktär av kulturhistoria.
Förslag på förbättringsåtgärder och utveckling av grönskan
Grönområden i urban miljö har mycket utvecklingspotential och möjligheter. Några generella
förslag för grönska för att öka välmående för verksamma och besökare i området samt
möjligheter för att öka nyttjandet av fastigheten finns listade nedan.






Bullerskydd för att inte buller från vägen ska störa vattenleken. (Rofylldhet)
Upphöjda odlingslådor för lättare tillgänglighet för rullstolar eller andra hjälpmedel.
(Lustgård)
Ingen karaktär av kulturhistoria. Offentlig konst i parken skulle tillföra mycket.
(Kulturhistoria)
Låg plantering i anslutning till fastigheten skulle med fördel kunna anläggas.
(Artrikhet)
Inga buskar som skymmer sikten och gör parken otrygg finns idag och bör heller inte
planteras. Växtlighet som kan anläggas bör vara lågt växande och tålig.
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Belysning av träd i parken för att parken ska kännas som ett tryggt rum även efter
mörkrets inbrott. Belysningen skulle också göra att de boende med fönster mot
området skulle få fin utsikt.
Ena grillplatsen behöver kompletteras med grillgaller.
Under kallare årstider kan plaskdammen utnyttjas för radiostyrda båtar som skulle
kunna lånas ut av parkleken. (Lustgård)
Gemensam grillning med medhavd mat att grilla eller att parkleken kan sälja enklare
mat att grilla tillsammans. (Centrum)
Den mer vildvuxna skogen skulle kunna omhändertas för att skapa en helhet
tillsammans med av parken.

18

Dosthofska huset 1,1
Björns Trädgård (Södermalm)
Innehåll enligt sociotopkartan: grön oas, lekplats, blomprakt, parklek, picknick/solbad,
evenemang, folkliv, uteservering, skate/BMX åkning.
Dosthofska Huset ligger i Björns Trädgård på Södermalm. Huset uppfördes 1766 och
trädgården omvandlades till park i början av 1900-talet. I Fastigheten finns en förskola som
använder den östra delen av parken, framför allt lekplatsen, för aktiviteter utomhus.
Björn Trädgård är välbesökt då område med mycket folkliv. Tunnelbaneuppgången gör att
platsen är en naturlig träffpunkt. Då området är välbesökt av många människor med olika
ålder och bakgrund förekommer ofrånkomligt en del intressekonflikter. Det är viktigt att
parken fortsätter att en populär mötesplats men samtidigt känns trygg för barnen som vistas i
området dagtid.
Kartan och flygbilden nedan visar den inringade fastigheten.
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8 karaktärer
Kartan nedan visar karaktärer som bedöms finnas i området vid Dosthofska Huset.

Rofylldhet
Det finns ingen självklar plats för karaktären rofylldhet. Buller från trafiken från Götgatan
hörs från alla delar i Björns Trädgård.
Vildhet
Vid terrassen ovanför Fastigheten finns inslag av vildhet då berggrunden skymtar fram.
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Norr om Dosthofska Huset finns inslag av berggrund och en slänt. I bakgrunder skymtar
fasaderna till husen på Östgötagatan och moskén som bildar en kulturhistorisk inramning till
platsen.
Artrikhet
Flera olika trädarter finns. Vid höjdskillnaderna och trapporna i den norra delen av parken
finns buskage, planteringar, ett grönt tak och en grön vägg med olika typer av växter.

Grön vägg med olika arter.
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Rymd
Upplevelsen av karaktären rymd finns i parken men oftast inte utan intryck från gatuskyltar.
Den stora rymdkänslan vid Medborgarplatsen nås genom en kort promenad tvärs över
Götgatan.

Utblick över parken med känsla av karaktären rymd. Intrycken över en större
sammanhängande del är inte fri från intryck såsom skyltar, men intrycken är begränsade av
omgivande husfasader och träd.
Allmänning
Det finns en central gräsmatta för sociala aktiviteter. Ena sidan av gräsmattan gränsar även till
en hårdgjord, grusad yta som kan användas för spontana aktiviteter.

Plats för sociala aktiviteter som exempelvis spel på gräsmattan eller gruset.
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Lustgård
Även om det inte finns någon självklar plats för rofylldhet finns det karaktär av lustgård i
direkt anslutning till Dosthofska Huset samt i hela den del av Björns Trädgård som domineras
av lekpark. Intill lekparken finns en skatepark som också har karaktären lustgård. Skateparken
är omgärdat med lågt staket som tyvärr saknar en öppning.

Lekparken och skateparken har karaktären lustgård. Skateparken avvänds även till parcourt.
Centrum
Även om karaktären lustgård finns har området främst tillgång till karaktärer med social
interaktion och mötesplatser. Parken kantas av café och restaurang med uteservering samt en
korvkiosk. På Medborgarplatsen finns flera restauranger, uteserveringar och torghandel.
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Parken är ett välbesökt mål för avkoppling och fikapaus trots buller.
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Kulturhistoria
Omgivande fasader bär på kulturhistoria.

Husfasaderna och moskén är vackra kulturhistoriska minnen.
Förslag på förbättringsåtgärder och utveckling av grönskan
Grönområden i urban miljö har mycket utvecklingspotential och möjligheter. Några generella
förslag för grönska för att öka välmående för verksamma och besökare i området samt
möjligheter för att öka nyttjandet av fastigheten finns listade nedan.










Sluttningen norr om fastigheten är svårskött. Istället för en kortklippt gräsmatta skulle
den biologiska mångfalden kunna utvecklas genom att låta denna yta ha långgräs eller
ängsarter istället. (Artrikhet)
I delar som inte nyttjas av människor skulle insektshotell kunna placeras. (Artrikhet)
Eftersom platsen är välbesökt skulle ett utegalleri kunna tillföra mycket.
(Kulturhistoria, lustgård)
De omgivande kulturhistoriska fasaderna skulle kunna belysas för att skapa ett
intressant uterum och göra platsen tryggare efter mörkrets inbrott.
För att öka tryggheten kan mer folkliv under kvällar göra att platsen känns tryggare.
En viss sluttning ner mot den centrala gräsmattan gör att teater eller utomhusbio skulle
kunna förläggas här. (Allmänning)
Skateparken under träden ligger i skugga och kan med fördel belysas med ljusspel
eller bildprojiceringar för att göras intressantare och tryggare.
Planteringar under träden och intill husfasaden skulle föra tankarna till den trädgård
som parken en gång var. (Artrikhet)
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Farsta 2,1,1
Starrmyrans parklek (Farsta).
Innehåll enligt sociotopkartan: grön oas, lekplats, naturlek, bollek, parklek, pulkaåkning,
djurhållning.
Parkleken är en öppen fritidsverksamhet med tonvikten lagd på utomhusaktiviteter och
djurhållning. Flera gånger under året anordnas kurser med fokus på djurhållning. Vid
grillningen som sker varje vecka säljs enklare mat att grilla tillsammans.
Närheten till skogsområdet gör att barnens utomhuslek sker lika mycket i skogen som på
lekplatsen. I skogen finns kojor och spår av lek, framför allt i anslutning till lekparken. De
anlagda deltana på lekplatsen är på vissa ställen slitna. De hårdgjorda ytorna har potential att
utvecklas för att tillgodose parklekens fokus på utomhus- och djurpedagogik.

Kartan och flygbilden nedan visar fastigheten inringad i rött.
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8 karaktärer
Kartan nedan visar karaktärer som bedöms finnas i området vid Starrmyrans parklek.

Rofylldhet
Delar av området är mer rofyllda än andra. Närmare vägen är buller från trafiken högre och
karaktären rofylldhet längre eller mycket lägre.
Vildhet
I skogspartierna finns klippor, berg och gamla träd med påväxt som ger karaktär av vildhet.
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Artrikhet
Intill parkleken finns skog med många olika arter. Allt från blåbärsris och buskar till stora träd
och tät växtlighet gör att det blir intressant för barn att leka här.

Trädrötter med mossa som växer utmed berget ger en känsla av natur som är opåverkad av
människan.
Rymd
Uppe på en mindre bergkulle bakom lekparken är det utsikt över den hårdgjorda ytan vid
parkleken.

Utsikt från höjden väster om parklekens lekpark.
Allmänning
30

Mellan den hårdgjorda ytan och stallet finns en mindre gräsplan. Planen är inte helt optimal
för spel då den inte är helt plan och lätt blir översvämmad.

Gräsplan med karaktären allmänning är översvämmad. Spåren i snön visar ändå att ytan
används för lek.
Lustgård
Parklekens olika delar och närheten till skogen gör att det finns flera olika typer av lustgård.
Området har ingen biltrafik vilket gör att området är tryggt för barn att leka fritt i.

En lustgård för barn som skapats av vuxna.
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En annan typ av lustgård som skapats av barnen själva.
Centrum
Inget centrum finns i området men i parkleken finns fika till försäljning. När grillning
anordnas finns även mat köpa och att grilla.
Kulturhistoria
Det finns gamla träd i de yttre skogspartierna vis lekplatsdelen vid parkleken som har
karaktären kulturhistoria.

Det finns också en gammal trädstam som har sparats och placerats på lekplatsen.
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Förslag på förbättringsåtgärder och utveckling av grönskan
Grönområden i urban miljö har mycket utvecklingspotential och möjligheter. Några generella
förslag för grönska för att öka välmående för verksamma och besökare i området samt
möjligheter för att öka nyttjandet av fastigheten finns listade nedan.










I dagsläget finns inga planteringar. Blommor eller låga buskar skulle tillföra en mer
inbjudande känsla. (Artrikhet)
De gamla träden i de yttre skogspartierna vid parkleken skulle behöva ses över för att
säkerställa att de är friska och starka.
Skulpturer som också fungerar som leksaker för att stödja parklekens utomhus- och
djurpedagogik, exempelvis djur, skulle kunna placeras på de hårdgjorda ytorna.
(Kulturhistoria, lustgård)
Flera ytor verkar vara känsliga för översvämning. Detta skulle kunna tas tillvara på
genom vattenpedagogik som visar vattnets väg och gör det intressant för barn att vara
ute när det regnar. (Lustgård)
För att öka nyttjandet av hårdgjorda ytor skulle parkleken kunna låna ut kritor att
använda på asfalten.
Parklekens fokus på djur gör att ett insekthotell i skogen kan användas i pedagogiskt
syfte. (Artrikhet)
Genom att hålla skogspartiet allra närmast parkleken välskött och mer öppen, likt en
park med planterade bärbuskar, skulle området nyttjas mer. Detta eftersom uppsikten
förbättras och gör att barnen tillåts upptäcka ett större skogsområde. (Lustgård,
artrikhet)
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Hammarbyhöjden 1,1
Nytorpsbadet (Hammarbyhöjden)
Innehåll enligt sociotopkartan: grön oas, lekplats, naturlek, promenad, rofylldhet, bollspel,
bollek, picknick/solbad, utomhusbad, evenemang, uteservering, vattenlek, skate/BMXåkning, utegym, badanläggning.
Nytorpsbadet vid Hammarbyhöjden är ett utomhusbad med fri entré öppet mitten av juni till
slutet av augusti. Utomhusbadet inkluderar en 25 meter lång utomhusbassäng, plaskdamm,
utomhusduschar, kiosk, toaletter och omklädningsmöjligheter. I närheten av badet finns även
en skategrop, utomhusgym, lekplats och grusplan med fotbollsnät.
De omgivande stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen kommer att utvecklas med nya
bostäder och service. I samband med detta kommer Nytorps gärde att utvecklas till en
stadspark med fler aktiviteter och fokus på flickor.
Kartan och flygbilden nedan visar fastigheten inringad i rött.
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8 karaktärer
Kartan nedan visar karaktärer som bedöms finnas i området vid Nytorpsbadet.
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Rofylldhet
Området runt fastigheten är rofylld med ljud som fågelsång och sus i träden. På avstånd hörs
trafik men bullret är inte påträngande.
Vildhet
Inom det inhängande utomhusbadet och direkt utanför Nytorpsbadet i västlig riktning är
berggrunden synlig med lavar och isräfflor från inlandsisen.

Exponerad berggrund med spår efter senaste istiden vid utomhusduscharna.
Artrikhet
Det lilla skogsområdet utanför badet är lummigt med många arter. Även inom det inhägnade
utomhusbadet finns det gott om lummiga miljöer med träd och buskar.
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En stig genom en skogsdunge öster om fastigheten.
Rymd
Nytorpsbadet är omgivet av fält som ger karaktär rymd.

Från höjden ger översikten av Nytorpsbadet finns karaktären rymd.

37

Allmänning
Omkring bassängen och plaskdammen finns plana gräsmattor med plats för lek eller picknick.

Plana gräsmattor som passar till lek och picknick omger bassängerna.
Lustgård
Nytorpsbadet har flera olika typer av lustgårdar. Bassänger och lekplatser finns inom det
inhängande badet och utegym och skategrop finns direkt utanför Nytorpsbadet.

Plaskdammen och 25 meters bassängen är lustgårdar.
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En av många kojor som hittas i skogsdungen öster om Nytorpsbadet.
Centrum
Fastigheten Hammarbyhöjden 1,1 har under öppettiderna på sommaren kiosk.

Kiosken ser ödslig ut under kalla årstider men är öppen under sommaren.
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Kulturhistoria
Det finns några lämningar (klassade som fornlämningar) från andra världskriget på
Nytorpsberget från bland annat en lyssnarapparat och en strålkastare med en mobil
maskinvagn.

Betongrester från andra världskriget då bevakning av eventuellt fientliga flyg skedde ifrån
Nytorpsberget.
Förslag på förbättringsåtgärder och utveckling av grönskan
Grönområden i urban miljö har mycket utvecklingspotential och möjligheter. Några generella
förslag för grönska för att öka välmående för verksamma och besökare i området samt
möjligheter för att öka nyttjandet av fastigheten finns listade nedan.








De stora fälten passar bra för aktiviteter som frisbeegolf och drakflygning. Frisbees
skulle kunna finnas till utlåning i kiosken under sommaren. (Allmänning)
Alla föremål som finns i området har klotter och tags. Detta ger ett visst intryck av att
området är ovårdat. För att öka trygghetskänslan bör papperskorgar, bänkar och
likande hållas hela och rena. (Rofylldhet)
Gröna väggar på fastigheterna skulle kunna minska klotter och samtidigt tillföra
grönska och arter.
Det omgivande området kring Nytorpsbadet är populärt för att rasta hundar. En
hinderbana som kombinerar fysisk aktivitet för människor och hundar skulle kunna
finnas. (Lustgård)
Med exploatering och en ökande befolkning i området kommer storleken på fälten att
minska till förmån för parker med fler besökare. Nattbelysning och trygghetsbelysning
40



kommer bli ännu viktigare när siktlinjer i området försämras i och med mer
introducerad växtlighet.
En laglig graffittivägg skulle kunna introduceras för att kunna erbjuda utrymme för
graffitti på en passande plats.
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Herbariet 2,1
Brännkyrkahallen, idrottshall Midsommarkransens gymnasium (Midsommarkransen)
Innehåll enligt sociotopkartan: grön oas, naturlek, bollspel, bollek.
Brännkyrkahallen har en stor och en liten hall. Den stora hallen har en läktare för 305 sittande
personer eller 500 stående personer. Verksamheter i hallen förutom skolidrott är bland annat
aikido, basket, bordtennis, budo, dans, gymnastik, handboll, handikappidrott, innebandy,
judo, karate, luftgevärsskytte. Brännkyrkahallen är också en av Stockholms äldsta
bowlinghallar. Bowlingbanor går att boka av privatpersoner och hallen går också att hyra för
event som företagsaktiviteter eller barnkalas.
Kartan och flygbilden nedan visar fastigheten inringad i rött.
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8 karaktärer
Kartan nedan visar karaktärer som bedöms finnas i området vid Brännkyrkahallen.
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Rofylldhet
Under rasterna är ljuset från barnen på skolgården höga men det är bullernivåerna från de
omgivande vägarna som är störande och gör att det knappt finns ens en plats med karaktären
rofylldhet.

Ett sorts bullerskydd bakom idrottshallen gör att gången mellan hallen och berget inte är lika
utsatt för buller som resten av skolområdet.
Vildhet
I skogsområdet nära vägen kan karaktären vildhet upplevas då det finns berg med spår av den
senaste inlandsisen synlig.

Exponerad berggrund ger karaktären vildhet. I anslutning till den tungt trafikerade vägen i
bakgrunden är karaktären svag.
44

Artrikhet
I skogsområdet finns många arter av träd och låg växtlighet. Karaktären försvagas av ljudet av
den tungt trafikerade vägen samt av det skräp som finns överallt. Skräpet beror till viss del av
spår av ett tillfälligt boende som finns eller nyligen har funnits i den lilla skogen.

Mellan vägarna och området finns karaktär av artrikhet.
Rymd
Läget på toppen av en höjd gör att det finns flera platser med utsikt över närliggande
områden. Den hårt trafikerade vägen gör även denna karaktär svag i och med synintryck från
många fordon i höga fart och de bullernivåer som trafiken medför.
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Karaktär av rymd med utsikt över Essingeleden från gymnasiets norra sida.

Känsla av rymd med utsikt över Midsommarkransens hus som har karaktären kulturhistoria.
Till höger i bilden syns Nybodadepån för Stockholms länstrafik som innebär visst buller och
försvagar upplevelsen av karaktärerna.

46

Allmänning
Bredvid grusplanen finns en plan gräsmatta som kan användas till sport, spel, lek, etc. Ytan är
på sina ställen något vildvuxen och skräpig, men är för övrigt en bra allmänning.

En plan gräsmatta som kan utnyttjas för spontana aktiviteter.
Kulturhistoria
På gården vid gymnasieskolan finns ett konstverk i form av en staty. Utsikten på berget från
den västra delen av området har också karaktären kulturhistoria (se bild ovan under rubriken
”rymd”).
Lustgård
De delar av skolgårdarna som är närmast byggnaderna har karaktären lustgård.

Bänkar i solen vid ett konstverk har karaktären lustgård. Konstverket tillför karaktären
kulturhistoria till platsen.
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Centrum
I gymnasieskolans ljushall finns ett café och i idrottshallen där det finns en bowlinghall finns
med café, restaurang och bar.

Ingången till bowlinghallen från ena kortsidan av Brännkyrkahallen.

Förslag på förbättringsåtgärder och utveckling av grönskan
Grönområden i urban miljö har mycket utvecklingspotential och möjligheter. Några generella
förslag för grönska för att öka välmående för verksamma och besökare i området samt
möjligheter för att öka nyttjandet av fastigheten finns listade nedan.









Nästan hela området är i olika grad skadat av buller. Bullerbarriärer närmast de tungt
trafikerade vägarna skulle höja alla kvalitéerna för de 8 karaktärerna, inte minst
rofylldhet. (Rofylldhet)
För att öka tryggheten och stärka karaktärer som vildhet och artrikhet bör skräp städas
bort.
Gräsmattan vid grusplanen bör skötas om för att kunna användas för olika aktiviteter.
Alternativs bör en äng anordnas gör att främja biodiversitet. (Allmänning eller
artrikhet)
Närheten till den natur som finns nära skolan kan utnyttjas i pedagogiskt syfte. För att
synliggöra de många olika arterna i det lilla skogsområdet kan träd och buskar skyltas
med namn. (Artrikhet)
Där utsikterna är som mest sevärda skulle ljudisolerade och väderskyddande lusthus,
växthus eller liknande för stressåterhämtning kunna installeras. (Rymd)
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Brännkyrkahallens långsida mot Tellusborgsvägen ligger i söderläge. En eller flera
sittbänkar skulle kunna placeras ut här. (Lustgård)
Idrottshallens funktion skulle kunna återspeglas på utsidan av fastigheten. Några
exempel på funktioner är fasta redskap, basketkorg, bouldering (det vill säga
klättervägg på låg höjd), hinderbanor, olika höjder för att träna balans.
Området, framför allt i naturpartierna, är skräpiga. Om fler soptunnor eller
återvinningstunnor kan minska problemet med nedskräpning bör de placeras ut.
(Rofylldhet)

Mellan hallen och skolgården finns en smal gräsmatta som kan utnyttjas för att planera lågt
växande växter eller lökar.
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Klamparen 7,1
Tekniska Nämndhuset, TN (Kungsholmsstrand)
Innehåll enligt sociotopkartan: grön oas, lekplats, naturlek, promenad, rofylldhet,
picknick/solbad, pulkaåkning, utsikt, vattenkontakt, uteservering, båtliv.
Vid Kungsholmsstrand ligger Klamparen som byggdes åren 1962-1965 av arkitekterna Nils
Sterner och Carl-Olof Deurell. Fastigheten är kontorsbyggnad för 1400 medarbetare. Under
2017 påbörjas ett 5 årigt projekt med att effektivisera ytorna för att minska den använda ytan
per anställd och samtidigt frigöra plats för andra ändamål.
Kartan och flygbilden nedan visar fastigheten inringad i rött.
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8 Karaktärer
Kartan nedan visar karaktärer som bedöms finnas i området vid Tekniska nämndhuset.
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Rofylldhet
Buller från trafiken på andra sidan vattnet gör att rofylldhet inte är en stark karaktär även om
promenaden och sittplatserna längs vattnet är populära stråk för avkoppling och motion.

Promenad längs cykel och gångvägen vid strandkanten.
Vildhet
Träden längs strandkanten är formade efter naturliga påfrestningar.

Spännande vilda former på trädgrenar.
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Artrikhet
Längs med stranden finns flera olika arter. Flera olika typer av träd finns i den östra delen av
fastigheten.
Rymd
Utsikten över vattnet från strandkanten ger känsla av rymd. Den tungt trafikerade vägen på
andra sidan vattnet sänker dock karaktären av rymd.
Lustgård
Bänkar och närhet till vatten och grönska ger karaktär av lustgård.

En parkbänk med utblick över vattnet och staden.
Allmänning
Ett utegym är förlagt i en träddunge omgivet av mindre gräsytor med karaktären allmänning.
Centrum
I byggnaden finns idag restauranger med serveringstillstånd och uteservering.
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En uteservering vid vattnet i anslutning till restaurangen på andra sidan gång- och
cykelbanan.
Kulturhistoria
De klassiskt klippta träden vid entrén är en påminnelse om tidigare generationers trädideal.

Kontrasten mellan det beskärda trädet och byggnadens fasad förmedlar karaktären
kulturhistoria.
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Förslag på förbättringsåtgärder och utveckling av grönskan
Grönområden i urban miljö har mycket utvecklingspotential och möjligheter. Några generella
förslag för grönska för att öka välmående för verksamma och besökare i området samt
möjligheter för att öka nyttjandet av fastigheten finns listade nedan.









Klamparen har närhet till vatten och rymd med ett väl utnyttjat promenadstråk längs
strandkanten. Närheten till vägarna på andra sidan vattnet gör att buller stör
promenaden. Bullerbarriär närmast vägen skulle kunna sättas upp. (Rofylldhet, rymd)
Byggnadens fasad är vacker och kan belysas efter mörkrets inbrott för att framhäva
karaktären kulturhistoria. De klippta träden som också bär på karaktären kulturhistoria
kan även de belysas.
Det stora antalet medarbetare i olika delar av byggnaden motiverar fler och varierade
pausmiljöer för stressåterhämtning. Fler sittplatser med väderskydd och rofylldhet bör
finnas utanför Tekniska Nämndhuset.
Uteserveringen ser på sina ställen sliten ut och skulle behöva skötas om.
Många delar nära byggnaden ligger största delen av dagen i skugga vilket gör att få
människor vill vistas i dessa områden. Här kan istället den biologiska mångfalden
utvecklas med arter som trivs i skugga. Det skulle medföra att karaktären artrikhet kan
uppskattas på håll av människor.
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Prästgårdstegen 1,1
Lerkrogen (vid Älvsjö)
Innehåll enligt sociotopkartan: grön oas, promenad, blomprakt.
Lerkrogen från 1600-talet låg ursprungligen cirka 600 meter från dagens placering vid Älvsjö
Centrum. Lerkrogen ligger i ett tätt bebyggt område med relativt lite offentligt grönområde.
Byggnaden hyrs av Hembygdsföreningen som bland annat håller studiecirklar, visningar av
hantverk och konst samt utställning med bilder och föremål från gamla Brännkyrka. På
söndagar under vår och höst är det öppet hus med kaffeservering.
Kartan och flygbilden nedan visar fastigheten inringad i rött.
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8 karaktärer
Kartan nedan visar karaktärer som bedöms finnas i området vid Lerkrogen.
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Rofylldhet
Närheten till vägen gör att gården inte upplevs som rofyllt. På baksidan av Lerkrogen mot
parken är bullernivåerna lägre eftersom huset är bullerbarriär mot vägen.
Vildhet
I skogsdungen vid gården finns en gammal ek med vilda former.

En gammal, ihålig ek med stora rötter som har karaktären vildhet.
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Artrikhet
Trädgården har många planterade arter som gör platsen artrik.

Lerkrogen med staket runt den artrika trädgården.
Rymd
Ingen tydlig karaktär av rymd.
Allmänning
I nuläget finns ingen yta som har karaktären allmänning. Gräsmattor i Lerkrogsparken, som är
parken norr om Lerkrogen, planeras med plats för picknick och spontana aktiviteter.
Lustgård
Parkbänkar i solen runt ett litet konstverk har karaktären Lustgård. Mitt emot lustgården, på
andra sidan vägen, ligger ett torg och en ingång till Älvsjöstation.

59

Inramningen av Lerkrogens trädgård gör att platsen har högre kvaliteter av karaktären
lustgård. Utsikten över torget höjer också kvaliteten på karaktären. Det som å andra sidan
försvagar upplevelsen av karaktären är närheten till vägen med trafikbuller.
Centrum
På andra sidan vägen, mitt emot Lerkrogen, ligger Älvsjö station med flera kiosker,
lunchserveringar och affärer.

Torget som ligger 100 meter från fastigheten.
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Kulturhistoria
Det finns en sten från bronsåldern med högt värde av kulturhistoria. De täta fördjupningarna
på stenen kallas skålgropar eller älvkvarnar.

Långt fram i historisk tid har dessa skålgropstenar varit förbundna med övernaturliga makter
och använts vid offerriter. Skålgropstenen låg ursprungligen 1000 meter sydväst om
Lerkrogen men flyttades i samband med spårarbete på 1980-talet. Stenen har legat på
nuvarande plats sedan 1994.

Förslag på förbättringsåtgärder och utveckling av grönskan
Grönområden i urban miljö har mycket utvecklingspotential och möjligheter. Några generella
förslag för grönska för att öka välmående för verksamma och besökare i området samt
möjligheter för att öka nyttjandet av fastigheten finns listade nedan.






Skålgropstenen kan belysas för att framhäva gropar. (Kulturhistoria)
Skogsområdet väster om området är skräpig längs stigen. Om området är fritt från
skräp skulle det upplevas som mer rofyllt.
Informationsskylten till skålgropstenen är sliten och svår att läsa. En ny skylt skulle
medföra att stenens historia skulle tillgängliggöras och den kulturhistoriska karaktären
stärkas.
Gården upplevs inte som tillgänglig för allmänheten. Om fler besökare ska kunna hitta
till Lerkrogen bör det finnas tydliga och välkomnande skyltar vid ingången från
trottoaren. Alternativt att Lerkrogen får en egen ingång.
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Utanför ingången till Lerkrogen finns parkbänkar och informationstavlor men entrén och
vägen genom trädgården känns för privat för att allmänheten ska kunna hitta till Lerkrogen
eller skålgropstenen.
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Skrivmaskinen 7,1
Förskola (Vällingby)
Innehåll enligt sociotopkartan: grön oas, naturlek, promenad, rofylldhet, bollek,
picknick/solbad, evenemang, folkliv.
Verksamheten i Skrivmaskinen är Dialog Förskolan som ligger i bostadsområdet Råcksta.
Förskolans rastgård är omgiven av innergårdar och parkkvarter och i området utanför
förskolans rastgård finns träd, buskar, gräsmattor och en större öppen gräsplan. Lite längre
bort, cirka 400 meter, finns en fotbollsplan.
Kartan och flygbilden nedan visar fastigheten inringad i rött.
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8 karaktärer
Kartan nedan visar karaktärer som bedöms finnas i området vid Förskolan i Skrivmaskinen.
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Rofylldhet
Hela området är rofyllt eftersom de omgivande husen fungerar som bullerbarriärer.

Smala vägar mellan träd och hus som passar till promenadstråk i det lugna området.

Vildhet
I skogspartiet vid gräsplanen finns en liten bergssluttning med mossa och lav på som har
karaktären vildhet. Det är den enda platsen som har vildhet karakteriserad i området.

Liten bergssluttning med mossa och lav på.
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Artrikhet
Parkmiljön mellan husen har karaktären artrikhet. Den delen av parkmiljön som har ett litet
skogsparti har högre värden av karaktären artrikhet eftersom även karaktärerna lustgård,
vildhet och kulturhistoria finns i närheten utöver karaktären rofylldhet.

Flera arter och en fågelholk för att locka fåglar till platsen.
Rymd
Vid gräsplanen finns en upplevelse av rymd. Det är få signaler i området.

Från en smal väg från höjden är det utblick över gräsplanen.
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Allmänning
En stor gräsplan finns 100 meter från förskolan. Gräsmattan är plan och passar bra till många
olika typer av spontan aktivitet.

En gräsplan med karaktärerna allmänning och rymd.
Lustgård
Det finns flera olika typer av lustgårdar i området.

Lekplats på förskolans rastgård är en lustgård för barn.
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En annan typ av lustgård med bänkar under ett gammalt träd med karaktären kulturhistoria.
Centrum
Inget centrum finns i närheten av fastigheten.
Kulturhistoria
Det finns några stora, gamla träd i närheten av förskolan, bland annat en ek (se ovan bild
under rubrik artrikehet) och en tall (se ovan bild under rubrik lustgård).
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Förslag på förbättringsåtgärder och utveckling av grönskan
Grönområden i urban miljö har mycket utvecklingspotential och möjligheter. Några generella
förslag för grönska för att öka välmående för verksamma och besökare i området samt
möjligheter för att öka nyttjandet av fastigheten finns listade nedan.










Förskolans rastgård har mycket hårdgjord yta. Mer planeringar skulle mjuka upp
miljön. (Lustgård)
Fler träd på rastgården ger mer skugga åt barnen på sommaren.
Odlingslådor för pedagogiskt syfte skulle kunna finnas vid förskolan. (Lustgård)
Om förskolans rastgård ska ramas in mer kan spaljéer med klätterväxter användas.
(Rofylldhet, lustgård)
Eftersom gården är liten skulle husets fasader kunna utnyttjas för horisontell
plantering eller som grön vägg. (Artrikhet)
Vägarna mellan husen och träden utnyttjas av många för promenader. Offentlig konst
skulle tillföra något trevligt att betrakta på vägen. (Kulturhistoria)
Klotter på parkbänkar och soptunnor kan tas bort för att få ett mer enhetligt och städat
intryck av området. (Rofylldhet)
Skogsområdet är snårigt och skulle behöva gallras ur för att träd med karaktären
kulturhistoria ska kunna synas och uppskattas.
De högt växande buskarna och snåren skymmer sikten och gör att gångvägen upplevs
som trång och mindre säker.

Förskolan som inhägnad lustgård. Fler små träd för skugga skulle kunna planteras.
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Spelbomskan 16,1
Stadsbiblioteket (vid Observatorielunden)
Innehåll enligt sociotopkartan: torghandel, picknick/solbad, uteservering, grön oas, promenad,
rofylldhet, blomprakt, bollek, pulkaåkning, utsikt, uteservering.
Stadsbiblioteket ritat av arkitekt Gunnar Asplund uppfördes mellan åren 1924-28.
Arkitekturen för byggnaden en höjdpunkt och samtidigt en slutpunkt för den svenska 20talsklassicismen och förebådar i flera avseenden den kommande funktionalismen.
Utvecklingen av Odenplan kommer göra att det blir ännu mer liv och rörelse i hela området. I
Spelbomskan 13,1 kommer skola 7-9 att förläggas vilket stärker Observatorielunden som park
i ett historiskt kunskapstätt område.
Kartan och flygbilden nedan visar fastigheten inringad i rött.
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8 karaktärer
Kartan nedan visar karaktärer som bedöms finnas i området vid stadsbiblioteket.

73

Rofylldhet
Trafikbuller från de närliggande gatorna finns i hela området. Sluttningen i
Observatorielundens norra sida och husfasaderna dämpar ljuden från trafiken och gör dessa
platser mer rofyllda.

Mellan slänten och husfasaderna hörs trafikbullret mindre.
Vildhet
Observatorielunden har en tydlig parkstruktur och saknar vildhet. Det finns exponerad
berggrund med karaktär av vildhet i parksluttningens norra sida intill gångvägen vid
fastigheternas södra sida.
Artrikhet
I parken finns många arter och Observatorielunden upplevs som lummig med mycket
grönska.
Rymd
Det finns flera utsiktsplatser i parken som ligger på en höjd. Utsikterna över staden gör att det
är mycket signaler, synintryck och ljud men platserna är uppskattade av både Stockholmare
och turister.
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Utsikt över Stockholm från Observatorielunden.
Allmänning
Det finns gräsmattor i sluttningarna som passar till picknick och solbad. Gräsmattorna är
begränsade när det gäller spel och lek, vilket försvagar karaktären allmänning men den fina
utsikten och rymdkänslan förstärker karaktären.

Plats för spontan picknick med utsikt över Vasastan (se bild ovan under rubrik Rymd).
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Lustgård
Ovanpå basarerna på var sida om Stadsbibliotekets entré från Sveavägen finns två platser med
karaktär lustgård. Trafikbuller gör att dessa platser inte kan utnyttjas till sin fulla potential.

Öppna ytor med karaktär lustgård där bibliotekets besökare sitter och läser.
Centrum
Förutom närheten till Odenplan och affärer som finns på Odengatan och Sveavägen finns
mindre torg mellan Stadsbiblioteket och biblioteksannexet. Torget är otydligt och har en svag
karaktär av centrum då bland annat ett blomsterstånd finns.

Övergången från torget till trottoaren med ett blomsterstånd.
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Kulturhistoria
Arkitekturen är en viktig del i Stockholms kulturhistoria. Fasaderna har historiskt värde och
arkitekten är lovordad vilket gör att karaktären har högt värde.

Utsikt mot Rotundan, Stadsbiblioteket, med statyn Kentauren från 1936 som räknas till Sigrid
Fridmans mest kända verk.
Förslag på förbättringsåtgärder och utveckling av grönskan
Grönområden i urban miljö har mycket utvecklingspotential och möjligheter. Några generella
förslag för grönska för att öka välmående för verksamma och besökare i området samt
möjligheter för att öka nyttjandet av fastigheten finns listade nedan.








Bibliotekets omgivande natur skulle kunna användas för att skapa små läromiljöer
genom exempelvis ett litet utebibliotek eller gröna lustgårdar för högläsning för barn.
(Lustgård)
Det otydliga torget som finns skulle behöva göras lugnare och mer inbjudande för
umgänge genom bullerbarriär, sittplatser, väderskydd, kost, grönska och planteringar.
(Centrum)
Torget skulle även kunna sammanföra det offentliga biblioteket och kommersiella
affärer genom att vara en samlingsplats för byteshandel eller försäljning av böcker,
tidningar och fanzines. (Centrum)
För att förstärka karaktären kulturhistoria skulle bibliotekets fasad kunna belysas.
(Kulturhistoria)
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Kikare vid utsiktsplatserna skulle kunna finnas för att kunna ge en utblick över
Stockholms karakteristiska hustak. (Rymd)
På de sterila balkongerna vid entrén till stadsbiblioteket kan spaljéer med vegetation
användas för att rama in lustgården och göra biblioteket mer välkomnande. Fler
planteringar skulle också stärka karaktär av lustgård.
Balkongerna kan inte nyttjas till sin fulla potential eftersom de flesta människors
koncentrationsförmåga störs av trafikbuller. Att skapa ljudisolerade uterum eller
växthus skulle göra att bibliotekets besökare skulle kunna läsa lånade böcker i en tyst
miljö med vacker utsikt över husfasaderna på Sveavägen. (Rofylldhet)
Schackspel och fler sittplatser för läsning skulle också kunna tillföras på balkongerna.
(Lustgård)
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Vinterviken 4,1
Vinterviken (Aspudden)
Innehåll enligt sociotopkartan: grön oas, naturlek, promenad, rofylldhet, blomprakt, bollspel,
bollek, odling, evenemang, uteservering.
Vinterviken var en gång centrum för Alfred Nobels dynamitimperium med bland annat flera
byggnader för framställning, laboratorier och arbetarbostäder. Den stora tegelbyggnaden,
”Syran”, uppfördes år 1890 för tillverkning av svavelsyra. Idag är byggnaden renoverad och
omvandlad till skulpturhus med utställningar samt har verksamhet som driver café,
restaurang, festvåning med möjlighet för olika typer av arrangemang och event. I andra
byggnader finns idag ateljéer och bostäder.
Inom de kommande åren kommer delar av Vinterviken att saneras. Detta gör att tillfälliga och
permanenta lösningar behövs för att platsen ska kunna fortsätta vara ett välbesökt
naturområde.
Kartan och flygbilden nedan visar fastigheten inringad i rött.
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8 karaktärer
Kartan nedan visar karaktärer som bedöms finnas i området Vinterviken.
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Rofylldhet
Hela området är rofyllt.
Vildhet
I Vinterviken finns många träd som upplev som självsådda och som har fått växa fritt. Det
finns även sluttningar med berg och klippor som har karaktären vildhet.

Brant bergssluttning med självsådda växter intill trädgården till skulpturateljén.
Artrikhet
Vinterviken är ett ekologisk särskilt betydelsefullt område med biologisk mångfald och
viktiga spridningsvägar. I skogen, i trädgårdarna och de närliggande kolonilotterna upplevs
karaktären artrikhet.
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I sluttningarna till dalen finns skog med många arter. I trädgårdarna och i kolonilotterna i
Vinterviken finns också många odlade arter.
Rymd
Från promenadstigarna i skogsområdena på båda sidor om och från det stora öppna området
mellan husen finns utblick över området och vattnet som ger en upplevelse av karaktären
rymd.

Det stora öppna området mellan husen ger karaktären rymd. Under de delar av året då
träden vid strandlinjen inte bär löv skymtas vattnet.
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Allmänning
Den stora, plana gräsmattan som är centralt belägen har höga kvaliteter av karaktären
allmänning.

Den stora, öppna gräsmattan används av många för olika aktiviteter.
Lustgård
Det finns flera olika typer av lustgårdar i Vinterviken. Bland annat finns privata trädgårdar,
kolonilotter, caféer, bänkar, sittplatser och populära lekställen i skogen med kojor byggda av
barn.

Bord och stolar i en odlad innegård är en lustgård för vuxna.
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En lustgård i form av en koja i skogen skapad av barn.
Centrum
I ”Syran” finns café och uteservering. I samma hus finns också en festvåning att hyra för
evenemang med upp till 400 middagsgäster samt mötes- och konferenslokaler.
Kulturhistoria
Det finns flera byggnader som har tydlig karaktär av kulturhistoria och härstammar ifrån tiden
då dynamit fortfarande framställdes i Vinterviken. Det finns bland annat skorstenar,
arbetarbostäder, laboratorier och en fabriksbyggnad i tegel kvar. I skogen finns det gamla träd
med karaktär av kulturhistoria.
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Alfred Nobels dynamitfabrik konstruerades av den belgiske ingenjören Gustaf Delaplace och
stod färdig år 1891 (Riksantikvarieämbetet, 2017). Den gamla fabriken, som kallas för
”Syran”, är den enda fabriksbyggnaden i Vinterviken som finns kvar från den tidsperioden.

Mossa på gammalt träd. I Vinterviken finns många gamla krokiga träd som har karaktär av
vildhet.
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Förslag på förbättringsåtgärder och utveckling av grönskan
Grönområden i urban miljö har mycket utvecklingspotential och möjligheter. Några generella
förslag för grönska för att öka välmående för verksamma och besökare i området samt
möjligheter för att öka nyttjandet av fastigheten finns listade nedan.
















Områdets konstnärliga verksamheter skulle kunna synas ännu mer genom att
skulpturer skulle kunna ställas ut som offentlig konst. Om skulpturerna får
kvällsbelysning kan de även höja den upplevda tryggheten. (Kulturhistoria)
Fler grillplatser som kan användas under alla årstider skulle kunna öka nyttjandet av
området. (Lustgård)
En plats för utomhusbibliotek och läsplatser i skogen för barnen, en så kallad ”bokskog”, skulle kunna finnas på en bra plats i skogen. (Lustgård)
Under saneringen kommer temporära lösningar att behövas. Ett växthus som lätt kan
monteras upp och ner och flyttas kan vara ett sätt att få in upplevelse av grönska,
lustgård och rofylldhet.
Väderskydd i form av exempelvis lusthus som är öppet dagtid skulle kunna finas för
att fler människor skulle besöka området under regniga säsonger. (Lustgård)
Fler sittplatser kan finnas i området. (Lustgård)
Skogen närmast gångvägarna är vildvuxen. En urgallring av ytterdelarna skulle
synliggöra de träden och öka tryggheten. Vissa gamla ekar kan belysas underifrån för
att få fram effekten av vildhet och kulturhistoria.
En kiosk eller ett till café som kompletterar verksamheten i ”Syran” skulle göra att fler
människor kunde komma till Vinterviken under högsäsong. (Centrum)
Närheten till vatten och vacker natur tillsammans med den moderna traditionen av
ateljéverksamhet i området skulle kunna vara en resurs. Det skulle exempelvis kunna
finnas stafflier och material för utlåning eller uthyrning för att öka nyttjandet av
området. (Lustgård)
För att öka den biologiska mångfalden kan bikupor och insektshotell placeras ut.
(Artrikhet)
Eftersom området inte har närliggande trafik och därför är tyst skulle den stora
gräsmattan kunna användas för utomhusbio under varma sommarkvällar.
(Allmänning)
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Förslag på vidare arbete
Detta kapitel presenterar och diskuterar erfarenheter och lärdomar som har tillkommit
fastighetskontoret Stockholms stad under arbetet med de 8 karaktärerna. Även förslag på
vidare arbete finns under denna rubrik.
Samarbete
De erfarenheter som har tillkommit fastighetskontoret Stockholms stad är bland annat att de
fastigheter som förvaltas ofta gränsar till ytor som inte fastighetskontoret styr över. Därför
behöver samarbetet mellan stadsdelar, förvaltningar inom staden och fastighetsägare
vidareutvecklas. För att få en tvärdialog mellan olika parter är det viktigt att ha ett gemensamt
språk då det inte finns någon tydlig gemensam utgångspunkt för upplevelser i naturlig miljö
än. De 8 karaktärerna kan vara en viktig del i hur en språklig barriär kan överkommas och
samsyn skapas.
Angreppsätt
Eftersom fastighetskontorets arbete spänner över nyproduktion, förvaltning av mark,
underhåll av byggnader och mindre fastigheter behöver det ibland finnas olika
tillvägagångssätt beroende på vilken nivå resultatet ska användas. Det kan exempelvis röra sig
om ett tillvägagångssätt för en mer övergripande fältinventering och ett för en mer ingående
utredning av en speciell plats för klassificering av en fastighet.
Kompetensutveckling
Denna rapport syftar till att ge en viss förförståelse för hur inventering och karakterisering de
8 karaktärerna kan gå till. Kartornas markeringar för karaktärerna är inte gjorda efter någon
skala. Det gör att karaktärer som förstärker eller försvagar varandra inte visualiserats och kan
gör det svårare att förmedla olikheter i miljön. Det behövs därför en viss kompetens hur
karaktärerna inverkar på varandra samt hur upplevelser i naturlig miljö påverkar människor
för att kunna skapa eller använda materialet.
Tolkning
En annan lärdom är att ord som vildhet och rymd inte har bestämda betydelser som därför kan
komma att få olika innebörd beroende på vem som uppskattar karaktärerna. De 8 karaktärerna
grundas på upplevelser om platser och förhållanden som inte alltid kan mätas eller vägas.
Bedömning
Då människor alltid kommer att uppleva karaktärer olika är det viktigt att säkerställa att
karakterisering av ett område anses korrekt. För att få en mer nyanserad bild av innan
eventuella förändringar på grönområden görs behöver personer med olika intressen och
bakgrund karakterisera området. Objektiva mätningar kan även behövas, exempelvis
bullermätningar för att karaktären rofylldhet ska kunna fastställas.
Social hållbarhet
Social hållbarhet och människors rättighet till natur ska beaktas när klassificeringens resultat
används som underlag för planering och utveckling av grönområden. Överlag har miljöer i
den tidiga barndomen stort inflytande över hur naturtyper upplevs. Eftersom många svenskar
är födda utomlands är det därför viktigt att ha olika typer av grönstruktur och arter för att alla
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ska kunna känna trygghet och återhämtning. Det är därför viktigt att på sikt även utveckla
verktyg för direktdemokratiska processer som behandlar de 8 karaktärerna för att alla ska ha
inflytande över att många olika typer av gröna miljöer finns representerade i staden. Det är
viktigt att ha ett helhetsperspektiv i stadens användning av de 8 karaktärerna och planering av
grönområden så att staden upplevs som jämlik vad gäller utemiljön.
Utveckla arbetsmetoder
En guide som underlag för olika verksamma inom fastighetskontoret och Stockholms stad
skulle vidare kunna utvecklas. Om alla inom Stockholms stad tillämpar 8 karaktärer på ett
jämförbart sätt kan samarbete underlättas. För att kunna utveckla arbetsmetoder och senare
även direktdemokratiska processer där verktyget 8 karaktärer används kan de behövas fler
exempel och utvecklade guider för hur inventering och karakterisering går till. Ett första
förslag på en guide är framtagen och finns i Bilaga 2.
Kommunikation
Vidare arbete som skulle kunna öka förståelsen av betydelsen av grönområden för välmående
är att tillgängliggöra kartor med inventerade karaktärer över ett område tillsammans med kort
beskrivning av de 8 karaktärerna i den offentliga miljön.
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Bilaga 1
Alla fastigheter från urvalsgruppen
Alla (35 stycken) urvals alternativ med de slutliga (10 stycken) urvalen markerade.
Benämning, Fastighetsbeteckning (Geografiskt läge)
Ateljé, Årsta 1,1,1 (Årsta)
Barnstuga, Hagholmen 3,1 (Skärholmen)
Björkhagen, Erstavik 6,1 (Björkhagen)
Björns Trädgård, Förskola, Dosthofska Huset 1,1 (Södermalm)
Brandstation, Midsommarkransen 1,1 (Midsommarkransen)
Café Fåfängan, Södermalm 11,23,1 (Södermalm)
Enkehuset ateljé, Heimdall 22,1 (Vasastan)
Flatbursparken, Södermalm 9,1,4 (Södermalm)
Förskola, Redaren 3,1 (Hammarby)
Förskola, Skrivmaskinen 7 (Vällingby)
Idrottshall, Midsommarkransens gymnasium, Herbariet 2,1 (Midsommarkransen)
Katarina Bangata, Boende, Hamnvakten 9,1 (Södermalm)
Kista Gård, Kista gård 1,1 (Kista)
Lerkrogen, Prästgårdstegen 1,1 (Älvsjö)
Lorensberg Lasse i parken, Södermalm 3,1,1 (Södermalm)
Medeltidsmuseet, Helgeandsholmen 1,1 (Gamla Stan)
Nytorget, Förskola, Bondesonen Större 20,1 (Södermalm)
Nytorpsbadet, Hammarbyhöjden 1,1 (Hammarbyhöjden)
Nälstagård, Nälsta 5,1,1 (Nälsta)
Prästgården, Sjöstöveln 3,1 (Älvsjö)
Rinkens parklek, Akalla 4,1,1 (Rinkeby)
Ruddammsparken, Klarbäret 5,1 (Östermalm)
Röda Längan, Årsta 1,1,1 (Årsta)
Scoutkår, Södermalm 4,1,1 (Södermalm)
Servering Vasaparken, Vasastaden 1,105,1 (Vasastan)
Signalparken, Förskola, Marieberg 1,29,1 (Marieberg)
Sjövillan, Skärholmen 2,1,1 (Skärholmen)
Skanskvarn, Skanskvarn 1,1 (Hammarby)
Stadsbiblioteket, Spelbomskan 16,1 (Vasastan)
Starrmyrans parklek, Farsta 2,1,1 (Farsta)
Svartviken, gruppboende, Svartvik 5,1 (Bromma)
Tekniska Nämndhuset (TN), Klamparen 7,1 (Kungsholmen)
Triewalds Malmgård, Marieberg 1,29,1 (Marieberg)
Trädskolan, Plantan 1,1 (Enskede)
Vinterviken, Vinterviken 4,1, Aspudden
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Bilaga 2
Kort guide 8 karaktärer
I tidiga skeden kan några frågor användas för att få en bild över området som ska
karakteriseras.
Fråga
Hur stort område?
Vilken typ av fastigheten eller område?
Vilken ålder är verksamma eller rör sig främst i
området?
Hur kan utveckling av grönområdet bättre svara till
människors behov idag och i framtiden?
Hur är framkomligheten?
Hur upplevs trygghet?
Finns det lugna delar?
Hur många utgångar med nära avstånd till platser
med grönområden finns?
Hur kan utveckling av grönområdet bidra till så
många ekosystemtjänster som möjligt?

Intressanta aspekter
Översiktlig fältinventering eller karakterisering av en
fastighet
Arbetsplats, skola, kommersiell verksamhet, torg,
bibliotek, etc.
Barn, tonåringar, unga vuxna, vuxna, äldre
Stressåterhämtning, pedagogik, möten,
innovationsfrämjande, hälsa, hållbarhet
Rörelsebegränsningar, kollektivtrafik, barriärer,
gångavstånd, entréer
Buskage, trygghetsbelysning, tung trafik, cykel- och
gångframkomlighet
Bullernivåer, ljud, avskildhet
Möjlighet till snabb stressåterhämtning under kort
rast
Biologisk mångfald, klimatberedskap, hälsa,
rekreation

Vid klassificeringen används en checklista av alla karaktärerna som underlag.
Checklista för karaktärer
Rofylldhet
 Lågt buller
 Sångfåglar
 Sus i lövverk
 Porlande vatten
 Fritt från skräp
 Ljus och rymlighet
Vildhet
 Naturligt vatten
 Inga asfalterade vägar
 Naturlig sten och block
 Gamla träd och buskar
 Snårighet
 Äng
Artrikhet
 Träd
 Buskar och blommor
 Grön vägg
 Klängväxter
 Nyttoinsekter
 Fönsterutsikt
Rymd
 Avkoppling utomhus
 Retreat rum, som en annan värld
 Bilfritt
 Vacker utsikt

Allmänning
 Gräsmatta för sociala aktiviteter
 Hårdgjord central yta
 Torg för aktiviteter
 Sandplan för aktiviteter
 Promenadstig
 Sociala ytor inne
Lustgård
 Uteplatser med skydd och utsikt
 Trädgård vacker med bänkar
 Balkong, terrass
 Koloniträdgård
 Lummig lekplats för småbarn
Centrum
 Restaurang
 Café
 Kaffeautomater för flera personer
 Uteservering
 Mötesplats för många
 Torg med serveringar
Kulturhistoria
 Spår av tidigare generationer
 Verksamheternas kultur är tydlig
 Historiska utsikter
 Vegetation med tradition
 Gamla träd
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Karakteriseringen genomförs i några steg. Resultatet av karakteriseringen kan dock alltid
komma att variera något eftersom upplevelser skiljer sig åt från person till person.
Steg

Beskrivning

Varje karaktär representeras av en färg. En
checklista eller kort beskrivning används vid
karakteriseringen.

På en karta över området markeras den
upplevda karaktären, ofta med ringar.

Om flera karaktärer upplevs på samma plats
markeras platsen med flera figurer i sin
respektive färg. Ringarna kan alltså vara
olika stora och överlappa varandra helt eller
delvis.

Summan av alla ringar är en karta med en
överblick var karaktärerna upplevs finnas
representerade.
Beroende på syftet med karakteriseringen
kan överblicken användas vid åtgärder för
att införa eller förstärka karaktärer inom
området.

92

93

