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ABSTRACT 
 
This thesis investigates the planning process of Södra stationsområdet and Bofills båge in Stockholm, 
and then identify and discuss the requested properties in these planning processes. It also investigates 
the properties that the Stockholm City Museum highlighted in their cultural-historical classification of 
Bofills båge. Finally, it compares these properties to each other. The purpose of this thesis is to 
contribute to an increased understanding of the buildings of the 1980s and its planning processes and 
to put it in a larger context.  

Södra stationsområdet used to be a railway yard and the 25-hectare area was purchased by the city in 
1979 with the purpose to turn it into a residential area. In the beginning of the 1980s the town planners 
in Stockholm arranged a competition for ideas of how to develop the area. Several of the ideas formed 
a base on which planning was continued. Fourteen different builders received building rights, one of 
them was HSB, a cooperative housing organisation. In 1985 HSB held an architectural competition for 
the plot of land they had been allotted. The Spanish architect Ricardo Bofill won the competition and 
was employed to design a crescent shaped building.  

The conclusion shows that it is not the same properties that are sought in the planning processes that 
were later highlighted by the city museum. While the early planning process mainly focused on social 
and economical properties the museum only mentioned cultural-historical properties. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 

På 1960- och 70-talet uppstod en stark kritik mot den modernistiska arkitekturens ideal och teori. Ur 

denna kritik uppstod den postmodernistiska inriktningen inom arkitekturen, dels som en stil, dels som 

en teori.1 I Sverige hade den postmodernistiska arkitekturen sin höjdpunkt från 1980 fram till den 

ekonomiska krisen i början av 1990-talet, för att sedan kritiseras och försvinna. Bebyggelse som 

uppfördes på 1980- och 1990-talet har inte värnats och värderats på samma sätt som äldre bebyggelse, 

vilket har resulterat i att många av de byggnader som uppfördes under denna period har byggts om och 

förändrats eller rivits för att ge plats åt ny bebyggelse. Organisationen Docomomo (International 

Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the 

Modern Movement) är en ideell organisation som arbetar med bevarandet av det modernistiska 

kulturarvet. De har exempelvis börjat benämna det postmoderna arkitekturens kulturarv som hotat.2 

Hur ser det ut idag? Står vi inför en förändring? Kan det vara så att 1980-talets arkitektur har blivit 

tillräckligt gammal för att värdesättas och uppskattas? Vad är det i så fall som värderas? Ett ökat 

intresse för postmodernistisk arkitektur och bebyggelse kan observeras i den arkitektoniska debatten. 

Antalet publikationer, utställningar och konferenser om ämnet har ökat de senaste åren. Stockholms 

stadsmuseum har sedan några år tillbaka börjat inventera och skyddsklassificera byggnader och 

bebyggelse från 1980- och 1990-talet. Vilka egenskaper värdesätter de i sin värdering av 1980-talets 

bebyggelse?   

I denna uppsats kommer egenskaper i planeringsprocessen av Södra stationsområdet och Bofills båge 

att studeras. Bofills båge är en av få byggnader från 1980-talet som av Stockholms stadsmuseum är 

klassificerat som en byggnad med synnerligen höga kulturhistoriska värden. 

 

 

 

                                                   
1 Nationalencyklopedin, postmodernism, 
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/postmodernism, hämtad den 16 juni 2021 
2 Hnilica, S, Rambow, R, (2020), Identifications of the Postmodern, International Journal of Architecture 
Theory, Vol. 24, Issue 41, s. 2 
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1.2 Forsknings- och kunskapsöversikt 
 

Det har till dags dato forskats väldigt lite om svensk postmodernism. 2011 disputerade Christina Pech 

med sin avhandling Arkitektur och motstånd.3 Via Per G Råbergs avhandling Funktionalistiskt 

genombrott (1972), ARARAT-utställningen på Moderna museet (1976), Etnografiska museets 

byggnad (1978) samt jubileumsutställningen för 1930 års Stockholmsutställnings 50 år-jubileum 

(1980), studerar hon hur motståndet och kritiken mot funktionalismen samt sökandet efter ett 

alternativ kom att återknyta till arkitekturens historia i 1970-talets brytningstid mellan funktionalism 

och postmodernism i Sverige.  

Även forskning som rör värdering och egenskaper av 1980- och 1990-talets bebyggelse är näst intill 

obefintlig. 2016 skrev Emma Karp sin kandidatuppsats om kulturhistorisk värdering av 1980- och 

1990-tals bebyggelse utifrån samhälleliga beslutsprocesser.4 När det kommer till Södra 

stationsområdet och Bofills båge så är två uppsatser väsentliga att nämna. Dels är det Rebecka 

Gordons C-uppsats En bit råmark i Söders hjärta.5 Syftet med uppsatsen var att undersöka hur 

Stockholms kommun avsåg att skapa en god stadsmiljö i Södra stationsområdet samt att belysa den 

bostadspolitiska diskursen i Sverige vid 1980-talets början. Den andra uppsatsen, Konstruktioner av 

Bofills båge6 är skriven av Daniel Sjöborg och handlar om hur Bofills båge konstruerades diskursivt i 

text och tal i media. På litteraturfronten har det börjat ges ut böcker om svensk postmodernism och 

dess arkitektur. 2020 gav Arkitektur Förlag ut boken Tio byggnader som definierade 1980-talet och 

under hösten 2021 ges Samfundet S:t Eriks årsbok 2021 ut, vars tema för i år kommer att vara 

postmodernistisk bebyggelse i Stockholm. 

 

1.3 Syfte och målsättning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och redogöra för planeringsprocessen av Södra stationsområdet 

i allmänhet och Bofills båge i synnerhet, och utifrån det identifiera de egenskaper som eftersträvades i 

denna process, för att sedan jämföra dessa med de egenskaper som Stockholms stadsmuseum lyfte 

                                                   
3 Pech, C, (2011), Arkitektur och motstånd. Om sökandet efter alternativ i Svensk arkitektur 1970-1980, 
(Doktorsavhandling, KTH/ARK AA-II:04-SE), Makadam förlag, Stockholm 
4 Karp, E, (2016), Kulturhistorisk värdering av 1980- och 90-talets bebyggelse, (Kandidatuppsats), Institutionen 
för kulturvård, Göteborgs universitet, Göteborg 
5 Gordon, R, (2006),  En bit råmark i söders hjärta, (C-uppsats), Historiska institutionen, Stockholms 
universitet, Stockholm 
6 Sjöborg, D, (2018), Konstruktioner av Bofills båge, (Masteruppsats), Institutionen för kultur och estetik, 
Stockholms universitet, Stockholm 
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fram när de gjorde sin kulturhistoriska klassificering av Bofills båge. Målsättningen med uppsatsen är 

att bidra till en ökad förståelse för 1980- och 1990-talets bebyggelse och dess planeringsprocesser och 

sätta den i ett större sammanhang.  

 

1.4 Frågeställningar 
 

Uppsatsen grundar sig på följande frågeställningar: 

 

• Vilka egenskaper kan identifieras i planeringsprocessen av Södra stationsområdet och Bofills 
båge? 
 

• Vilka egenskaper kan identifieras i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering 
av Bofills båge? 
 

• Hur förhåller sig de egenskaperna till varandra? 
 

 

1.5 Teoretisk referensram 
 

I min undersökning har postmodernistisk arkitekturteori använts. Vilket har underlättat förståelsen för 

de strömningar som rådde vid den aktuella tiden och sammanhanget som präglade planeringen av 

Södra stationsområdet och Bofills båge. För att tydligt definiera de egenskaper som eftersträvades i 

planeringsprocessen av Södra stationsområdet och Bofills båge har Riksantikvarieämbetets plattform 

Kulturhistorisk värdering och urval  och deras definition av begreppet egenskap använts. Ett 

semiotiskt perspektiv har även tillämpats för att närmare analysera nämnda egenskaper.  

 

1.5.1 Postmodernistisk arkitekturteori  
 

Kritik mot modernismen 
 

Södra stationsområdet kom att planeras och uppföras i en tid då kritiken mot modernismens arkitektur- 

och planeringsideal blomstrade. Det var ur den kritiken på 1960- och 1970-talen som den 

postmodernistiska arkitekturteorin uppstod. Under det tidiga 1960-talet hade flera böcker om 

stadsplanering och arkitektur som riktade stark kritik mot den moderna storstaden publicerats. Den 
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amerikanska arkitekten och stadsplaneraren Kevin Lynch (1918-1984) beskriver i sin bok The image 

of the city, som kom ut 1960, svårigheterna att orientera sig i den moderna staden. Genom att studera 

tre amerikanska städer redovisar han hur en stads bebyggelse upplevs genom begrepp som stråk, 

gränser, distrikt, knutpunkter och landmärken.7 En annan viktig bok var The Death and Life of Great 

american Cities (1961) skriven av den amerikansk-kanadensiska stadsbyggnadskritikern Jane Jacobs 

(1916-2006). I den kritiserade Jacobs den moderna stadens funktionsuppdelning, hon menade att 

”stadsdelen, och så många som möjligt av dess beståndsdelar, måste fylla mer än en primär funktion; 

helst mer en två.”8 För att få mångfald i städerna skulle kvarteren vara mindre och tätare och utgå från 

människan.9 För Jacobs var livet som levdes i staden det primära och med sin bok ville hon skapa 

redskap för att förklara hur detta liv blev till, samt försöka förklara hur bristen på liv hade uppstått. 

Lynch och Jacobs kritik var främst riktad mot stadsplanering och funktionsuppdelning och inte mot 

enskilda byggnader. 1966 kom Robert Venturi (1925-2018) ut med sin bok Complexity and 

Contradiction in Architecture. I den kritiserade han modernismen som han ansåg hade förlorat sina 

ideal, vilka byggde på funktion och estetisk renhet.10 Venturi efterfrågade, likt titeln på sin bok, mer 

komplexitet och motsägelse inom arkitekturen. Genom att använda sig av bilder på byggnader från 

olika klassicistiska epoker, såsom barocken, manierismen och rokokon, argumenterade han för en mer 

detaljrik och traditionsbunden arkitektur.11 Som en travesti på Mies van der Rohes klassiska citat 

”Less is more”, menade Venturi att ”Less is bore”.12  

 

Magasin Tessin 
  

Ur ett svenskt perspektiv måste Magasin Tessin nämnas. Magasin Tessin var en svensk tidskrift för 

arkitektur, estetik och miljökritik som utkom med fyra nummer per år mellan 1980-1987. Tidskriften 

kan betraktas som ett forum för postmodernistiska tankar och dess teori. Den tog avstamp i den kritik 

som hade uppstått mot det likriktade och det, som man ansåg, illa planerade miljonprogrammet. 

Författarna menade att det inte byggdes några vackra byggnader som människor gladdes åt och ville 

bo i. De ville angripa det modernistiska/tekniska synsättet som hade rått inom arkitekturen och 

stadsplaneringen sedan 1930-talet. De menade att det var tid att söka nya vägar där utgångspunkten 

                                                   
7 Lynch, K, (1960), The Image of the City, The MIT Press, Cambridge, s. 46-49 
8 Jacobs, J, (2010)[1961], Den amerikanska storstadens liv och förfall, Daidalos, Göteborg, s. 179 
9 Jacobs, J, (2010)[1961], Den amerikanska storstadens liv och förfall, Daidalos, Göteborg, s. 205 
10 Venturi, R, (1966), Complexity and Contradiction in Architecture, The Museum of Modern Art, New York, s. 
16 
11 Venturi, R, (1966), Complexity and Contradiction in Architecture, The Museum of Modern Art, New York, s. 
13 
12 Venturi, R, (1966), Complexity and Contradiction in Architecture, The Museum of Modern Art, New York, s. 
17 
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skulle vara människans själ, man skulle blicka bakåt i historien och framåt i utopin. De ämnade att 

förmedla erfarenheter som var större än de som kunde uttryckas genom den naturvetenskapliga 

begrepp- och tankevärlden.13 De ville utgå från den humanistiska forskningstraditionen, där konst- och 

litteraturhistoria tillsammans med filosofi och idéhistoria skapade en kulturell helhet, en helhet som de 

menade att arkitekter och planerare måste kunna avläsa för att kunna utföra sina uppgifter. De flesta 

nummer hade ett speciellt tema, exempelvis manierism, elekticism och postmodernism, estisk 

upplevelse, ornament, 1700-talet, Italien, Heinrich Wölfflin, autentisk arkitektur, postmoderna texter 

samt Gottfried Semper. Vissa nummer hade intervjuer med tongivande arkitekturteoretiker så som 

Charles Jencks och Leon Krier, i nästan varje nummer recenseras en samtida byggnad eller 

tävlingsförslag. Postmodernistisk arkitekturteori utifrån Jencks var något som ofta återkom och skulle 

kunna sägas vara den idégrund som tidskriften vilade på. Teorier som lyftes fram och diskuterades var 

exempelvis semiotik utifrån Charles Jencks idéer, John Ruskin och hans teorier utifrån hans bok The 

Seven Lamps of Architecture, pastischen som konsumtionsteoretiskt objekt samt postmodernistiska 

stadsbyggnadsteorier utifrån begreppen rummet, historien och den komplexa staden. 

 

Postmodernistiska arkitekturteori utifrån Charles Jencks  
 

Charles Jencks (1939-2019) var en amerikansk arkitekt, arkitekturteoretiker och författare. Han föddes 

i Baltimore, USA men flyttade 1965 till Storbritannien där han var verksam livet ut. Han skulle 

komma att bli en av de främsta företrädarna inom postmodernistisk arkitekturteori och kom att ge ut ca 

30 böcker i ämnet. Han myntade begreppet postmodernistisk arkitekturteori redan 1975, men det var 

först med hans bok The Language of Postmodern Architecture (1977) som begreppet introducerades. 

Det som under 1960-talet hade varit kritik mot modernismen formulerade Jencks in sin bok The 

Language of Postmodern Architecture snarare som ett alternativ till modernismens ideal. Jencks såg 

sig som en semiotiker och använde sig av ett semiotiskt perspektiv och en semiotisk terminologi när 

han beskrev den symbolrika och regionala arkitekturen som han menade skulle komma att ersätta 

modernismens tankar och idéer. Han menade att vi människor förstår och orienterar oss i vår 

omgivning genom förståelsen av symboler och tecken,14 att arkitektur kan ses som ett språk som 

kommunicerar med oss, det postmoderna språket. För att förstå och tolka detta språk delar han upp det 

i fyra olika begrepp, metafor, ord, syntax och semantik. Metafor delar han in i de semiotiska 

begreppen tecken och kod. Ett tecken är något som kan ha en annan innebörd, exempelvis en 

tempelgavel. En kod är det som definierar förhållandet mellan tecknets uttryck och dess innebörd och 

                                                   
13 Hellquist, T, (1980), Magasin Tessin, nummer 1, s. 4 
14 Jencks, C, (1977), The Language of Post-Modern Architecture, Academy Editions, London, s. 6 
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är historiskt och kulturellt betingande. På 1800-talet symboliserade tempelgaveln demokrati, kvalitet 

och ursprunglig skönhet medan den idag även kan ses som en symbol för nationalsocialistisk 

monumentalarkitektur uppförd på 1940-talet. Den har olika betydelser i olika situationer för olika 

människor.15 Under begreppet ord undersöker Jencks det arkitektoniska ordet ur teckensynpunkt. Han 

delar in begreppet i tre underkategorier, indexical sign, iconical sign samt symbolic sign. Indexical 

sign är en form uppkommen direkt från sin funktion, exempelvis en trappa. Iconical sign är till 

exempel murslev, tegelsten och cementblandare om de placeras på murmästarens kontorsbyggnad och 

alltså avbildar företagets verksamhet. Symbolic sign består av former vars betydelse inte är omedelbart 

avläsbart, utan bara kan förstås genom en överenskommelse, en konvention. Den arkitektoniska 

Syntaxen bestämmer på vilket sätt de arkitektoniska delarna ska sättas samman, en byggnad måste stå 

upp och sättas ihop enlig vissa bestämda regler. Lagarna om gravitation och geometri dikterar sådana 

saker som upp och ner, ett tak och golv och våningar däremellan. Dessa tvingande krafter skapar vad 

Jencks kallar en syntax för arkitektur, regler för att kombinera de olika orden dörr, vägg, fönster och så 

vidare. De flesta dörrar följer till exempel den arkitektoniska syntaxen då de kräver ett plant golv på 

båda sidor. Jencks ställde sig frågan om vad som skulle ske om den regeln skulle brytas och hans svar 

blev lustiga huset vid valfri nöjespark.16 Men syntaxen blir intressant först när den ses i relation till ett 

Semantiskt fält, det vill säga till en värld av betydelser som är gemensamma för fler än en individ. 

Under 1800-talet, när olika arkitektoniska stilar återupplivades, fanns det en ganska sammanhängande 

semantisk doktrin som förklarade vilken stil man skulle använda på vilken byggnadstyp. Om en 

arkitekt till exempel skulle rita en bank skulle han välja den doriska kolonnordningen, därför att 

banken och den doriska kolonnordningen enligt Jencks hade gemensamma symbolvärden så som 

rationalitet, nykterhet, maskulinitet samt opersonlighet. Banken skulle se tillräckligt tuff ut för att 

avskräcka rånare men samtidigt uppmuntra till insättning av pengar.17 Dessa semantiska egenskaper 

fastställdes inte bara genom att jämföra olika kolonnordningar i motsatts till varandra och andra stilar, 

utan det var också en mängd syntaktiska aspekter, storleken på det doriska kapitälet, kolonnens 

relation till andra kolonner och dess relation till listverk och friser exempelvis. Eftersom dessa 

relationer och former användes konsekvent kunde människor förstå vad byggnaden symboliserade och 

de kunde förstå en liten förändring av betoning eller en variation av proportioner som en förändring av 

betydelsen.18 Jencks menade att det viktigaste inom postmodernismen var att arkitekterna skulle vara 

medvetna om arkitekturen som språk och att det var det som skiljde den från modernismen. Det största 

misstaget inom modernismen var enligt Jencks att arkitekturen framförallt byggde på index- och 

                                                   
15 Hellquist, T, (1980), Magasin Tessin, nummer 1, s. 38 
16 Jencks, C, (1977), The Language of Post-Modern Architecture, Academy Editions, London, s. 63 
17 Jencks, C, (1977), The Language of Post-Modern Architecture, Academy Editions, London, s. 69 
18 Jencks, C, (1977), The Language of Post-Modern Architecture, Academy Editions, London, s. 69 
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ikoniska tecken och helt hade övergivit det symboliska tecknet,19 han menade att brukaren avläser 

byggnaderna som om de vore symboliska och då inte hittar någon innebörd i dessa former.20  

 

1.5.2 Semiotik 
 

I kapitlet om semiotik har delar av min bebyggelsehistoriska uppsats som jag skrev höstterminen 2020 

använts.21 

Semiotiken är den vetenskap som undersöker den mänskliga betydelseproduktionen, villkoren för 

kommunikation, dess lagmässighet och samband med samhället samt hur betydelse och mening skapas 

genom tecken. Semiotiken kan vara ett bra hjälpmedel att använda sig av när vi vill synliggöra och 

tolka bebyggelsens olika innebörder. Roland Barthes (1915-1980) talar om begreppen ”denotation” 

och ”konnotation”. ”Denotation” är ett teckens egentliga betydelse, dess kärnbetydelse, det 

omedelbara, det primärt betecknade. ”Konnotation” är en bibetydelse, den underliggande meningen. 

”Konnotation” kan också kallas ”kulturell association” och avser alltså något som förutsätter en 

kulturell förkunskap. Dessa är viktiga begrepp inom semiotiken.  

Umberto Eco ställer sig frågan i Function and sign: the semiotics of arcitecture om varför arkitektur är 

en speciell utmaning för semiotiken. Han menar att arkitekturen i första hand inte är designad för att 

kommunicera utan för dess funktion. Alltså måste man ställa sig frågan, som semiotiker, om det är 

möjligt att tolka funktion som något kommunikativt. Han menar att se på funktioner semiotiskt gör att 

man förstår dem bättre som funktioner. Han talar också om att denotationen av ett arkitektoniskt 

tecken kan vara dess funktion. Som exempel tar han företeelsen trappa, där denotationen är 

möjligheten att ta sig uppåt.22 Han menar dock att det finns mer i arkitekturens kommunikation än 

detta. Det är till och med ofta så att denna denotation, funktionen, inte alltid är det som ligger överst i 

en människas läsning av arkitektur. Det är ofta så att funktionen inte alls får någon medveten 

uppmärksamhet av betraktaren, utan istället upplevs andra saker, som form och ”arkitekturens rytm”.23 

Han exemplifierar med att man inte alltid tänker på ett fönsters funktion när man tittar på det utan 

förlorar sig i en upplevelse av fönstrets relation till andra kringliggande element och därför blir en del 

                                                   
19 Jencks, C, (1977), The Language of Post-Modern Architecture, Academy Editions, London, s. 55 
20 Hellquist, T, (1980), Magasin Tessin, nummer 1, s. 39 
21 Gustavsson, C, (2020), Östermalmsstationen, från elektricitetsverk till teater, (B-uppsats), Institutionen för 
kulturvård, Göteborgs universitet, Göteborg, s. 5-6 
22 Eco, U, (1973), Function and sign: The semiotics of architecture, Leach, N (Ed.),  Rethinking Architecture, a 
reader in cultural theory, Routledge, London,1997, s. 184 
23 Eco, U, (1973), Function and sign: The semiotics of architecture, Leach, N (Ed.), Rethinking Architecture, a 
reader in cultural theory, Routledge, London,1997, s. 185 
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av denna ”arkitekturens rytm” på samma sätt som en läsare av poesi inte alltid fokuserar på ordens 

eller meningarnas faktiska innebörd utan låter sig fångas av språkets rytm. Dessutom skriver Eco att 

arkitekturens utformning konnoterar den rådande ideologi som påverkat arkitektens arbete. Eco skriver 

vidare att principen att form följer funktion (”form follows function”) måste skrivas om och 

preciseras: ett objekts form måste, förutom att den gör funktionen möjlig, denotera den funktionen 

tillräckligt mycket för att göra funktionen både praktisk och åtråvärd.24 Det räcker alltså inte att bygga 

en trappa, det måste vara en trappa som både fyller sin funktion på bästa möjliga vis, gör det praktiskt 

enkelt att gå uppåt, men också är utformad på ett sätt som gör att vi uppskattar trappan som ett sätt att 

ta oss uppåt just på denna plats, istället för exempelvis en hiss. Under rubriken ”architectural 

connotation” utvecklar Eco ett resonemang om att ett objekt, exempelvis en stol, har en första funktion 

(att sitta på) men om den är en speciell sorts stol, exempelvis en tron, får den snabbt en andra funktion 

(att symbolisera makt och kunglighet).25 Han menar därför att överskriften funktion ska gälla alla 

användningsområden för ett objekt. Som en följd av detta talar Eco om primary function (denotation) 

och secondary function (konnotation). Han understryker att det inte är en rangordning utan en 

semiotisk mekanism på det viset att the secondary function bygger på denotationen av the primary 

function.26 

 

1.5.3 Begreppet egenskap 
 

Jag har utgått från Riksantikvarieämbetets plattform för kulturhistorisk värdering och dess definition 

av begreppet egenskap i min undersökning av Södra stationsområdet. Plattformen är ett stöd för dem 

som arbetar med kulturhistorisk värdering och urval, oavsett sammanhang. Plattformen exemplifierar 

hur olika aspekter av värdering bör utgå från olika sakområden istället för grova samlingskategorier 

med mångtydiga värderingsbegrepp.27 Dessa sakområden delas upp i fem aspekter med olika 

egenskaper. De fem aspekterna är: Kulturhistoriska, estetiska, sociala, ekologiska samt ekonomiska. 

De kulturhistoriska aspekterna handlar om att beakta företeelser och deras egenskaper som 

återspeglande uttryck för olika utvecklings- och händelseförlopp, tidsperioder, platser, verksamheter 

och synsätt. De estetiska aspekterna går ut på att beakta företeelser och deras egenskaper utifrån form 

                                                   
24 Eco, U, (1973), Function and sign: The semiotics of architecture, Leach, N (Ed.), Rethinking Architecture, a 
reader in cultural theory, Routledge, London,1997, s. 186 
25 Eco, U, (1973), Function and sign: The semiotics of architecture, Leach, N (Ed.), Rethinking Architecture, a 
reader in cultural theory, Routledge, London,1997, s. 187 
26 Eco, U, (1973), Function and sign: The semiotics of architecture, Leach, N (Ed.), Rethinking Architecture, a 
reader in cultural theory, Routledge, London,1997, s. 188 
27 Génetay, C, Lindberg, U, Plattform Kulturhistorisk värdering och urval, (2014), Riksantikvarieämbetet, 
Stockholm, s. 14 
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och funktion, men inte primärt med avseende på hur de återspeglar kulturhistoriska sammanhang. De 

sociala aspekterna rör människors relationer till företeelser och deras egenskaper, men utifrån 

människornas egna betraktelsesätt och som inte nödvändigtvis hänger samman med några andra 

aspekter. De ekologiska aspekterna handlar om att beakta företeelser och deras egenskaper utifrån 

deras biologiska innehåll och ekologiska funktionalitet. De ekonomiska aspekterna har flera skilda 

utgångspunkter och kan handla om att beakta företeelser och deras egenskaper med avseende på deras 

betydelse för t.ex. företags-, fastighets-, samhälls- eller miljöekonomi.”28 I plattformen görs det tydligt 

att en kulturhistorisk värdering inte ska påverkas av aspekter som inte ingår i det kulturhistoriska 

sakområdet. Detta för att det ibland kan uppfattas som oklart var gränsen går i värderingar av de olika 

aspekterna. Bedömningar av en företeelses bruksvärde, attraktivitet, konflikt eller överensstämmelse 

med andra intressen än de kulturhistoriska ska inte tas hänsyn till vid bedömningar av kulturhistoriska 

värden. 

I plattformen särskiljs på begreppen värde och egenskap. Då syftet med min uppsats inte är att göra en 

kulturhistorisk värdering utan att undersöka vilka egenskaper som olika aktörer lyfte fram och 

efterfrågade i planeringsprocessen av Södra stationsområdet, har jag valt att utgå ifrån begreppet 

egenskap och inte begreppet värde. Värde är det som personer eller institutioner tillskriver företeelser. 

Egenskap är det som företeelserna består av.29  

Jag har även läst Stockholms stadsmuseums riktlinjer för kulturhistorisk klassificering. Stadsmuseet 

utgår från Riksantikvarieämbetets Kulturhistorisk värdering av bebyggelse30 och benämner egenskaper 

utifrån olika grundmotiv för kulturhistoriks klassificering. Där nämns dokumentvärdet där traditionella 

historiska egenskaper, såsom byggnadshistoriskt värde, arkitekturhistoriskt värde, 

byggnadsteknikhistoriskt värde, samhällshistoriskt värde samt personhistoriskt värde ingår. Ett annat 

grundmotiv är upplevelsevärdet, som omfattas av egenskaper såsom arkitektoniskt värde, konstnärligt 

värde, patina, miljöskapande värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde samt symbolvärde.31  

 

 

 

                                                   
28 Génetay, C, Lindberg, U, Plattform Kulturhistorisk värdering och urval, (2014), Riksantikvarieämbetet, 
Stockholm, s. 14 
29 Génetay, C, Lindberg, U, Plattform Kulturhistorisk värdering och urval, (2014), Riksantikvarieämbetet, 
Stockholm, s. 14 
30 Unnerbäck, A, (2002), Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 
31 Kulturhistorisk klassificering, Stockholms stadsmuseum, Stockholms stad, Stockholm, s. 2 
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1.6 Metod och källmaterial 
 

Uppsatsarbetet bygger på en litteratur- och dokumentstudie som berör planeringsprocessen av Södra 

stationsområdet och Bofills båge. Genom att studera tävlingsprogram, juryutlåtanden, områdesplaner, 

kvalitetsprogram, ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering, tidskrifter, litteratur och 

dokumentärfilm har olika egenskaper i planeringsprocessen identifierats och jämförts.  

1.6.1 Arkiv 
 

På Stockholms stadsarkiv i Liljeholmen, Stockholm, finns Jan Inghes samling. Jan Inghe var ansvarig 

planeringsarkitekt för Södra stationsområdet och när han gick bort skänktes alla hans yrkesrelaterade 

handlingar till stadsarkivet. Dessa handlingar har varit ovärderliga i uppsatsarbetet. Samlingen 

innehåller dokument, programförslag, diverse trycksaker, handlingar från stadsbyggnadskontoret, 

fotografier och filmer från alla de projekt han var delaktig i.  

På Statens musikverks musik- och teaterbibliotek återfanns scenografen Sören Brunes tävlingsbidrag 

till idétävlingen 1980-81. 

1.6.2 Litteratur och dokument 
 

Det mesta av litteraraturen till uppsatsen hade jag redan i min bokhylla och det som inte fanns där har 

införskaffats på olika antikvariat. I mitt arbete med att beskriva processen bakom Bofills båge har 

boken Fatburen 3000 år varit till stor hjälp, framför allt då HSBs arkiv, som finns hos Centrum för 

Näringslivshistoria, har varit stängt på grund av rådande pandemi. Den har varit en viktig källa för min 

historiska redogörelse och för beskrivningen av HSBs process. Annan litteratur som har varit till nytta 

är Samfundet S:t Eriks årsbok 1987 samt två monografier om Ricardo Bofill och Bengt Lindroos. Till 

min teoretiska referensram har litteratur av Charles Jencks, tidskriften Magasin Tessin samt 

Riksantikvarieämbetets plattform används. Genom att på ett tidigt stadium i uppsatsskrivandet 

kontakta Thomas Hellquist som var ansvarig utgivare för Magasin Tessin, lyckades jag få tag på alla 

nummer som gavs ut. Även tidskriften Arkitektur har varit viktig för att se på hur samtiden såg på 

Bofills båge. 

När det kommer till min undersökning av egenskaper så har handlingar som rör 

stadsplaneringsprocessen varit en förutsättning, exempelvis tävlingsprogram och juryutlåtande för 

idétävlingen 1980-81, Områdesprogram 84, Kvalitetsprogram KV Fatburen mm, DP8454 A samt 

Stockholms stadsmuseums ställningstagande i sin kulturhistoriska klassificering av Bofills båge. 
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1.6.3 Dokumentärfilm  
 

I Jan Inghes samling på stadsarkivet fann jag dokumentärfilmen En stadsdel föds, som kom ut 1995. 

Den handlar om Södra stationsområdet och Bofills båges tillblivelse. Genom Sebastian Ulvsgärd, 

bebyggelseantikvarie på Stockholms stadsmuseum, kom jag i kontakt med arkitekten Rasmus Wærn 

som precis hade färdigställt dokumentärfilmen En annan stad, som handlar om Jan Inghe och hans roll 

som stadsplaneringsarkitekt. Rasmus var vänlig nog att dela med sig och anförtro mig sin film. Genom 

dessa två filmer har jag fått en fin bild av vem personen Jan Inghe var och vad som inspirerade honom.  

De har också hjälpt mig att förstå vad Ricardo Bofill hade för tankar och intentioner om Bofills båge. 

 

1.7 Avgränsningar 
 

I min undersökning av Södra stationsområdet har jag valt att avgränsa uppsatsen till att beröra 

planeringsprocesserna av Södra stationsområdet i allmänhet och därefter fokusera på Bofills båge och 

de processer som ledde fram till dess uppförande. Uppsatsen har således inte berört uppförandet av 

övrig bebyggelse i Södra stationsområdet. Då jag inte har kunnat ta del av HSBs arkiv under rådande 

pandemi så har det varit svårt att bilda sig en uppfattning om vad HSB eftersträvade i sin tävling. Jag 

har därför utgått ifrån vad som beskrivs i boken Fatburen 3000 år. 

 

1.8 Disposition 
 

I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens problem och frågeställningar, dess teoretiska 

referensram samt metod och källmaterial. I kapitel två beskrivs Södra stationsområdet geografiskt 

samt historiskt från järnvägens intåg tills det att området förvärvades av staden. Kapitel tre beskriver 

Bofills båge exteriört samt dess lagskydd utifrån Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska 

klassificering, för att avslutas med en beskrivning av arkitekten Ricardo Bofill. Kapitel fyra 

Planeringsprocessen av Södra stationsområdet behandlar kommunala planeringsförutsättningar, 

internationella förebilder, den stora idétävlingen och dess bidrag och processerna efter tävlingen. 

Kapitel fem redogör för processen av Bofills båge med HSBs tävling och dess bidrag. Nästa kapitel är 

Resultat, här besvaras uppsatsens frågeställningar. I det följande kapitlet Diskussion, diskuteras 

resultatet utifrån den teoretiska referensramen. Uppsatsen sammanfattas avslutningsvis i kapitel åtta, 

Sammanfattning.    
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2 Södra stationsområdet beskrivning 
 

 

2.1 Områdesbeskrivning 
 

Södra stationsområdet ligger mitt på ön Södermalm i centrala Stockholm. Stadsdelen är 25 hektar stor 

och sträcker sig från Medborgarplatsen i öster till Ringvägen i väster och från Fatbursgatan i norr till 

Magnus Ladulåsgatan i söder. Kvarteren norr om Södra stationsområdet präglas av 1800-talets 

stenstadsarkitektur medan kvarteren söderut utgörs av typisk 1960-tals bebyggelse med långa 

lamellhus parallellt placerade. Bebyggelsen är uppförd mellan 1986 och 1992. 

 

2.2 Kartor 
 

 

2.3 Södra stationsområdet 1850-tal till 1980 
 

Där Södra stationsområdet med Bofills båge idag är placerat låg det från järnåldern fram till 1850-talet 

en insjö vid namn Fatburssjön. Namnet tros komma från fatbur eller fatabur som betyder förrådshus 

alternativt visthusbod.32 

                                                   
32 Eriksson, M, (1992), ”En liten insjö eller stor puss”, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till Bofills 
båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 38   

Figur 1och 2, Kartbilder över Södra stationsområdets placering i Stockholm och på Södermalm markerat med rött. (Lantmäteriet) 



23 
 

Järnvägens intåg och avveckling  
 

Vid 1853-54 års riksdag togs beslutet att staten skulle börja bygga stambanor genom riket. Till chef 

och ansvarig för projektet utsågs ingenjören Nils Ericson (1802-1870). 1856 föreslog Ericson att 

Stockholm skulle ha två järnvägsstationer, en på den norra sidan och en på Södermalm. Han ansåg att 

om Fatburssjön fylldes igen skulle det vara den bäst lämpade platsen att placera den första stationen 

på.33 1858 beslöt staden att den kostnadsfritt skulle överlåta all den mark som krävdes för att 

bangårdsanläggningen och järnvägens sträckning därifrån ner till Årstaviken skulle kunna genomföras, 

till staten. Arbetet skulle komma att bli besvärligt och komplicerat då järnvägen drogs över den 

igenfyllda Fatburssjön. Marken där sjön hade legat var väldigt vattensjuk och sank. För att hålla 

platsen fri från vatten krävdes ständig pumpning och en tät och noggrann pålning för att marken skulle 

bli stabil.34  

 

1 december 1860 togs den första sträckan i bruk för allmänheten, den gick mellan Södertälje och 

Stockholm. Staden hade erbjudit sig att skänka Lillienhoffska huset till stationsbyggnad men Nils 

Ericson, som planerade för en sammanbindningsbana, ville hellre ha en provisorisk träbyggnad.  

Stationsbyggnaden, som blev Stockholms första, stod klar samma år och ritades av arkitekten Adolf 

Edelsvärd (1824-1919). Han hade ritat en ljusmålad träbyggnad i schweizerstil.35 Den 4 november 

1862 invigdes slutligen den västra stambanan mellan Stockholm södra och Göteborg med pompa och 

ståt. Fyra år senare, 1866, öppnade den norra stambanans första del för trafik mellan Stockholm norra 

(som låg vid Norra Bantorget) och Uppsala. Året efter förbands de båda stambanorna med varandra 

genom olika tunnel- och brobyggnader. Stockholms centralstation stod färdig 1871 (även den ritad av 

                                                   
33 Eriksson, M, (1987), Fatburen, den hemlighetsfulla sjön, Söder 700, Sankt Eriks årsbok 1987, Samfundet S:t 
Erik, Stockholm, s. 55 
34 Eriksson, M, (1992), ”En liten insjö eller stor puss”, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till Bofills 
båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 43 
35 Linde Bjur, G, (1999), Edelsvärd. Arkitekt vid industrialismens genombrott, Balkong förlag, Göteborg, s. 378 



24 
 

Edelsvärd) och blev då slutstation för de 

båda stambanorna.36 Södra station kom i 

och med detta att i huvudsak fungera som 

godstågsstation och som station för lokaltåg. 

I samband med järnvägens intåg på 

Södermalm bestämde staden 1865 att ett 

salutorg skulle anläggas direkt öster om 

stationsbyggnaden. Detta kom att få namnet 

Södra Bantorget och är det torg som idag 

heter Medborgarplatsen.    

På 1960-talet flyttade ASG sin verksamhet 

från Södra station till nybyggda lokaler i 

Västberga, söder om stan. I och med 1967 

års stadsplaneförslag, Söder-67, började 

röster höjas för att avveckla all 

godstågsverksamhet på Södermalm. Det 

föreslogs att stambanan skulle däckas över 

och att en park skulle anläggas ovanpå, samt 

att omfattande bostadsbebyggelse skulle 

uppföras på den plats där bangården låg, men SJ som ägde all mark var inte villig att sälja.37  

Under den senare delen av 1970-talet utreddes möjligheten att avveckla all godshantering vid Södra 

station och flytta all styckegodstrafik till Stockholm norra och samtidigt bygga ut Älvsjö godsbangård 

söder om stan. Samtidigt stod staden inför att bygga ut Söderleden förbi Medborgarplatsen. För att 

lyckas få ner trafikleden under torgets nivå krävdes det att en tio meter bred markremsa skulle tas från 

järnvägsområdet. Dessa faktorer gjorde att SJ 1979 till slut beslutade sig för att sälja tillbaka all den 

mark (förutom själva stambanan) som järnvägsområdet låg på, till staden.38 Staden beslutade att 

området skulle exploateras för bostadsändamål primärt, samt att en idétävling skulle utlysas så att nya 

strömningar och idéer i stadsbyggandet skulle kunna testas innan stadsdelen skulle realiseras.39  

                                                   
36 Karlsson, N, (1983), Södra bangården i Stockholm 1860-1983, Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 36, 
Tierp, s. 12 
37 Inghe-Hagström, j, (1992), Den nya staden vid Södra station, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till 
Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 68 
38 Inghe-Hagström, j, (1992), Den nya staden vid Södra station, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till 
Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 69 
39 Inghe-Hagström, j, (1992), Den nya staden vid Södra station, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till 
Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 69 

Figur 3, Flygfoto över Södra stationsområdet. (Leif Engberg 1982) 
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3 Byggnadsbeskrivning Bofills båge 
 

3.1 Fastighetsuppgifter 
 

Län   Stockholms län 

Kommun   Stockholms kommun 

Fastighetsbeteckning  Fatbursbågen 1 

Adress   Fatburs Brunnsgata 15-31, Västgötagränd 3-21  

Arkitekt   Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura  

Byggherre   HSB Stockholm 

Byggmästare   Ohlsson & Skarne AB 

Byggår   1989-1992 

Kulturhistorisk klassificering  Blått, det vill säga det kulturhistoriska värdet motsvarar 
av Stockholms stadsmuseum   fordringar för byggnadsminnen i Kulturmiljölagen 

 

3.2 Byggnadens placering 
 

Bofills båge är placerad i stadsdelen Södermalms mittpunkt. Byggnaden är ligger på östra sidan av 
Södra stationsområdet. 

 

 

 

Figur 4, Kartbild över Bofills båges placering i Stockholm markerat med rött. Figur 5, Bofills båges placering på Södermalm. (Lantmäteriet) 
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3.3 Exteriör byggnadsbeskrivning 
 

Byggnaden är en stor halvcirkulär byggnad i åtta våningar. Byggnaden rymmer 92 lägenheter om 1-5 

rum och kök. Byggnadens radie är 91,7 meter. Fasaderna består av sandgula prefabricerade 

betongelement av slätputsad karaktär. Fasadernas utformning bygger på en upprepningseffekt och har 

en representativ komposition som inte avspeglar de innanförliggande rummens funktioner. Pilastrar i 

tre våningars höjd täcker de bakomliggande skarvarna. Byggnaden genombryts av två portiker som är 

symmetriskt placerade, fyra våningsplan höga. 

Den norra fasaden ut mot Fatbursparken karaktäriseras av: Två sockelvåningar med rusticerande 

element och valvformade fönsterpartier i två våningars höjd, utformade som sammanhängande 

fönsterpartier. Efter det ett mellanparti som genom horisontella listverk indelas i två fält om två 

respektive tre våningar. Dessa sammanbinds i vertikalled dels genom fönsterpartier i hela fältets höjd, 

dels med pilastrar i tre våningars höjd. Den översta våningen är utformad som en attikavåning med en 

jämn och tät fönsterindelning. Takfoten tar upp samma motiv som de avdelande horisontella 

listverken. Taket är ett flackt grönmålat sadeltak i plåt. 

 

 

 

 

 

Figur 6, Den norra fasaden åt öster.   Figur 7, Den norra fasadens mittparti.                                           Figur 8, Den norra fasaden åt väster. 



27 
 

Den södra fasaden karaktäriseras av: en i två våningar markerad sockel med fönsterpartier i två 

våningars höjd, utformade som sammanhängande fönsterpartier. Ett mellanparti som på samma sätt 

som den norra fasaden indelas med horisontella listverk i två fält om två respektive tre våningar. 

Fälten har en mer traditionell indelning där våningarna är tydligt läsbara. Den övre attikavåningen är 

utformat som den norra fasaden. Från våning tre till våning sju är balkonger symmetriskt placerade. 

Balkongfronterna är materialmässigt samma som byggnadens fasadelement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Bofills båges lagskydd 
 

I en detaljplan kan beteckningarna Q och q införas för bevarande av bebyggelse. Q på plankartan 

anger att användningen skall anpassas till bebyggelsens kulturvärden medan q innebär 

skyddsbestämmelser som används för att förhindra ändring och reglera underhåll. Beteckningen k kan 

införas i detaljplanen för byggnader som endast får förändras med varsamhet. Bofills båge har inga 

skyddsbestämmelser i den rådande detaljplanen DP 8454 A då den upprättades i samband med 

byggnadens uppförande. Däremot är den kulturhistoriskt klassificerad av Stockholms stadsmuseum 

sedan 2013, och anses ha synnerligen högt kulturhistoriskt värde. 

Figur 9, Den västra gaveln samt den södra fasaden. Figur 10, Den södra fasaden åt öster. 



28 
 

3.4.1 Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering  
 

För att de kulturhistoriska värdena ska bli tydliga i stadens plan- och byggprocesser krävs 

kunskapsunderlag i form av kulturhistoriska klassificeringar. Stockholms stad har uppdragit åt 

Stadsmuseet att ta fram dessa underlag i egenskap av stadens experter i byggnadshistoriska och 

arkeologiska frågor. För att kunna göra en kulturhistorisk klassificering krävs ett underlag i form av en 

byggnadsinventering. Inventeringarna innefattar en sammanställning av tillkomsttid, byggherre, 

arkitekt, ursprungliga ritningar, bygglovspliktiga ombyggnader mm. Utöver detta görs en 

dokumentation i text och bild av byggnaden på plats. Byggnaderna klassificeras i fyra kategorier med 

hänsyn till deras kulturhistoriska värde och redovisas på kartor och i register med färgerna blått, grönt, 

gult och grått.40 

 Blått anger bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. 

 Grönt betyder att fastigheten har bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

 Gult avser en fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst 

kulturhistoriskt värde.  

 Fastigheter markerad grått går inte att hänföra till någon av ovanstående kategorier. 

 

                                                   
40 Kulturhistorisk klassificering, Stockholms stadsmuseum, Stockholms stad, Stockholm, s. 1-2 

Figur 11, Kartbild över Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering. Bofills båge centralt placerad i bilden. 
(Stockholms stadsmuseum) 
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3.5 Arkitekt Ricardo Bofill 
 

Ricardo Bofill Levi föddes 1939 i Barcelona, Spanien. Familjen 

tillhörde den katalanska kulturella medelklassen och fadern Emil Bofill 

(1907-2000) arbetade både som arkitekt och byggherre. Fadern kom 

tidigt att stötta sin sons strävan att bli arkitekt. I slutet av 1950-talet 

påbörjade Ricardo sin arkitektutbildning på Universitat de Barcelona. 

Under general Francos totalitära styre blev Ricardo avstängd från 

arkitektutbildningen på grund av att han hade deltagit i och blivit 

arresterad vid en olaglig demonstration. Han flyttade då till Schweiz 

och slutförde där sina studier med en examen från École des Beaux-

Arts i Geneve. Efter sin examen flyttade han tillbaka till Barcelona och 

började arbeta på sin faders arkitektkontor. Sina tidiga influenser 

hämtade han från den minimalistiska arkitekturen i Nordafrika. Bofills 

tidigaste byggnader kom att kännetecknas av enkla former, blygsamt artikulerade linjer och hörn, 

inspirerade av byar vid gränsen till Saharaöknen.41 1962 startade Bofill arkitekturkontoret Ricardo 

Bofill Taller de Arquitectura (RBTA),42 där hans vision var att skapa ett tvärvetenskapligt team 

bestående av bland annat ingenjörer, litteraturkritiker, poeter, ekonomer, stadsplanerare och arkitekter. 

RBTA skulle vara en plats, ett forum, där visioner och idéer med ett socialt och politiskt syfte 

skapades.43 Arkitektursynen hade sociala förtecken som accentuerade dialektiken mellan den privata 

bostaden och det kollektiva och gemensamma på stadens nivå. Tankar om hur staden återupprättas 

som livsform var väsentlig. På 1970-talet fick Bofill och Taller uppdrag av den franska regeringen att 

rita och utveckla stora bostadsområden. Exempel på dessa är: La Place d´Evry, La Maison d’ Abraxas 

samt L´Axe de la Défense. Inga av dessa förslag kom dock att genomföras, men skulle komma att ge 

Bofill ryktbarhet internationellt.44 Under 1960-talet och fram till den första halvan av 1970-talet utgick 

RBTAs arkitekturideal främst från vernakulär arkitektur och kritisk regionalism,45 exempel på detta är 

                                                   
41 Ricardo Bofill och Taller de Arquitectura hemsida, https://ricardobofill.com/team/ricardo-bofill-levi, hämtad 
den 14 juni 2021 
42 Nationalencyklopedin, Ricardo Bofill. http://www-ne-
se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ricardo-bofill, (hämtad 2021-06-14)  
43 Bofill, R, Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura, (1989), utställningskatalog, Museum van Elsene, Bryssel, s. 
13 
44 Ricardo Bofill och Taller de Arquitectura hemsida, https://ricardobofill.com/team/ricardo-bofill-levi, hämtad 
den 14 juni 2021 
45 Bofill, R, Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura, (1989), utställningskatalog, Museum van Elsene, Bryssel, s. 
14 

Figur 12, Ricardo Bofill. (Fotograf 
okänd, från Bofills hemsida) 
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bostadskomplexet Walden 7 utanför Barcelona, uppfört 1974. Arkitekturen var en korsning mellan 

stora moskén i Djenné, Mali, och Casa Milá av Antoni Gaudi. 

I mitten av 1970-talet händer något med RBTA, deras arkitekturideal började då att inspireras av ett 

klassicistiskt formideal. De börjar utgå från symmetri och geometri med teaterrummet som förebild.46 

Stora kolonner, tempelgavlar och pelargångar var återkommande fasadmotiv. Bofill och Taller de 

Arquitectura började få så många tävlingsuppdrag i Frankrike på 70-talet att han 1971 flyttade 

kontoret till Paris, (2000 flyttade han tillbaka kontoret till Barcelona). Två exempel från hans 

monumental-klassicistiska period är Antigone i Montpellier och Les colonnes de Saint-Christophe i 

Cergy-Pontoise, byggnader som båda hade en bågformad huskropp med stora kolonner och pilastrar i 

fasaden. Frankrikes president mellan 1974-1981, Giscard dÉstaing, gick så långt att han 1975 

utnämnde Bofill som den främste arkitekten i världen sedan Michelangelo, det efter att han sett Bofills 

vinnande bidrag till tävlingen om Les Halles i Paris,47 (ett uppdrag han sedan blev av med). Det som 

kom att känneteckna Bofills arkitektur var en monumentalt expressiv klassicism nästan alltid utförd i 

prefabricerade betongelement, något som skulle bli hans specialitet. Eller som han själv beskriver sin 

stil, ”Versailles för folket.”48 På 2000-talet förändrades stilidealet än en gång, då började RBTA att 

övergå från en tydlig klassicistisk nybarock i prefabricerad betong till en mer dekonstruvistisk och ny-

modernistisk arkitekturstil. Istället för betong uppfördes då flera byggnader i stålfackverk med stora 

glasade fasader. Från 1960 fram tills idag har totalt 95 projekt realiserats runt om i världen.49  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
46 Robertsson, S, (1984), Den Franska scenen, Magasin Tessin, nr 4, s. 52   
47 Jencks, C, (2011), The story of Post-Modernism, John Wiley & sons Ltd, London, s. 71 
48 Nationalencyklopedin, Ricardo Bofill. http://www-ne-
se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ricardo-bofill, hämtad den 14 juni 2021  
49 Ricardo Bofill och Taller de Arquitectura hemsida, https://ricardobofill.com/team/ricardo-bofill-levi, hämtad 
den 14 juni 2021 
 

Figur 13, Ricardo Bofills byggnad "Antigone" i Montpellier. (Fotograf 
okänd, från Bofills hemsida) 
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4 Planeringsprocessen av Södra stationsområdet 
 

4.1 Kommunala planeringsförutsättningar  
 

Det har funnits få städer i världen där kommunen har styrt stadsbyggandet så mycket som Stockholms 

stad har gjort. Stockholms stad har haft en väldigt stor makt och inflytande över planeringsprocessen. 

Staden ägde marken och de ekonomiska resurserna för genomförandet. Denna politik härstammar från 

sekelskiftet 1900 då de borgliga partierna som styrde i Stockholm beslutade att staden skulle börja 

köpa upp stora lantegendomar, som låg utanför den dåvarande stadens gräns.50 Anledningen var att 

säkra stadens framtida expansion, det var stadens politiker som såg till stadens bästa snarare än till 

kortsiktig privat vinning. Den hållningen har sedan dess fullföljts av det socialdemokratiska styret 

under hela 1900-talet. Södra stationsområdet var ett typexempel på detta, där staden först gick in och 

förvärvade marken av staten och sedan kunde styra planeringsprocessen.51 

 

4.2 Jan Inghe-Hagström, ansvarig planarkitekt 
 

Ansvarig planarkitekt på stadsbyggnadskontoret var Jan Inghe-Hagström (1944-2005). Jan Inghe-

Hagström föddes i Göteborg men flyttade i tidig ålder till Stockholm och erhöll arkitektexamen 1970 

på KTH. Ganska omgående blev han anställd på Stockholms stadsbyggnadskontor. Sitt första stora 

planeringsuppdrag fick han med Minneberg i Bromma, vars stadsplan han utarbetade mellan 1976 och 

1980. Förebilden var den Europeiska staden med sina myllrande gränder. Bebyggelsen bestod av 

halvöppna omkringliggande kvarter som skapade rum mellan byggnaderna. Rumsligheten mellan 

byggnaderna var viktigare än att fasaderna skulle vara solbelysta,52 en erfarenhet han skulle ta med sig 

in i sitt nästa projekt, Södra stationsområdet. Jan Inghe-Hagström kom att vara den som samordnade 

hela projektet och processen med att planera Södra stationsområdet. När han började var han bara 34 

år. På 1990-talet var Jan Inghe-Hagström även ansvarig planarkitekt för Hammarby sjöstad i södra 

Stockholm, ett projekt som han jobbade med fram till sin för tidiga död. 2010 fick han ett torg i 

Hammarby sjöstad uppkallat efter sig, Jan Inghes torg. 

 

                                                   
50 Ekström, K, (Regissör), (1995), En stadsdel föds: - om Södra stationsområdet [film], Sverige, Ethno-Film 
51 Ekström, K, (Regissör), (1995), En stadsdel föds: - om Södra stationsområdet [film], Sverige, Ethno-Film 
52 Wærn, R, (Regissör), (2021), En annan stad [Film], Sverige, Rasmus Wærn, Andersö & Boman 
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4.3 Internationella perspektiv och förebilder 
 

För att sätta planeringsprocessen av Södra stationsområdet i en internationell kontext har jag tre 

företeelser valts att lyftas fram. Anledningen till att jag har valt just dessa tre är att de i källmaterialen 

är tre återkommande händelser/personer som benämns som förebilder och inspiration till projektet i 

allmänhet och för den ansvarige planarkitekten Jan Inghe-Hagström i synnerhet. Dessa är IBA-

utställningen i Berlin 1987, Leon Kriers arbeten och teorier kring rekonstruktionen av den europeiska 

staden, samt den norske arkitekturprofessorn Christian Norberg-Schultz teorier om det nordiska 

stadsrummet.53 Det är framförallt hans bok Genius Loci som har fungerat som teoretisk grund och 

utgångspunkt för Jan Inghe-Hagström när han planerade Södra stationsområdet.54 Arkitekten Rasmus 

Wærn menar att utan dessa tre företeelser skulle Jan Inghe-Hagström aldrig kunnat ha åstadkommit de 

typologier som han skapade för Södra stationsområdet.55 

 

4.3.1 IBA Berlin 1987 
 

IBA Berlin står för Internationale Bauausstellung Berlin och gick av stapeln 1987. IBA-utställningen 

var en stor byggutställning med flera olika arkitekturtävlingar, ett åtta år långt bostadsprojekt i flera 

olika stadsdelar i Västberlin, såsom Tegel, delar av Tiergarten och Friedrichstadt.56 Utställningen 

började planeras 1979, d.v.s. samma år som Stockholms stad förvärvade marken till Södra 

stationsområdet. Utställningen startade 1984 och skulle vara klar till Berlins 750 års-jubileum 1987. 

Syftet var att uppföra 12 000 lägenheter och att utforska olika metoder i varsam stadsförnyelse. Nya 

arkitekturtrender hade börjat spridas i västvärlden, IBA skulle komma att bli ett forum där dialogen 

mellan de gamla och de nya idealen möttes.57 Det postmodernistiska arkitekturidealet hade precis 

slagit igenom och skulle komma att dominera utställningens bidrag. Under utställningen anordnades 

seminarier, workshops och föreläsningar.58 Ansvarig för utställningen var arkitekten Joseph P 

Kleihues (1933-2004). Hans vision var att rekonstruera den gamla kvartersstaden i ett 

postmodernistiskt formspråk. Han bjöd in dåtidens största arkitekter på den internationella 

arkitektscenen till att delta med förslag till olika tävlingar som anordnades inom IBAs ramar, såsom 

                                                   
53 Inghe-Hagström, J, (1987), Den nya staden vid Södra station, Söder 700, Sankt Eriks årsbok 1987, Samfundet 
S:t Erik, Stockholm, s. 73 
54 Wærn, R, (Regissör), (2021), En annan stad [Film], Sverige, Rasmus Wærn, Andersö & Boman 
55 Wærn, R, (Regissör), (2021), En annan stad [Film], Sverige, Rasmus Wærn, Andersö & Boman 
56 Hartmann, K, (1984), IBA, En stad visar upp sig, Tidskriften Arkitektur, nummer 7, s. 29 
57 Kleihues, J, P, (1986), International Building Exhibition Berlin 1987, Examples of a New Architecture, 
Academy Editions, London, s. 9 
58 IBA i höst, Tidskriften Arkitektur, nummer 7, s. 28 
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Charles Moore, James Stirling, Richard Meier, Mario Botta, bröderna Robert och Leon Krier, Peter 

Eisenman, Aldo Rossi, John Hejduk, Peter Cook, Christine Hawley, Rem Koolhaas, Arata Isozaki, 

Gottfried Böhm, Vittorio Greotti, Hans Hollein, Stanley Tigerman och Herman Hertzberger för att 

nämna några. Det var framförallt Robert Kriers byggnader i Ritterstrasse som kom att influera 

stadsbyggnadskontoret med Jan Inghe-Hagström i spetsen. Detta var byggnader som var 

sammanbundna av bågformer och som skapade ett snitt genom bebyggelsen.  

 

4.3.2 Leon Krier 
 

En annan viktig inspiration i uppförandet av södra stationsområdet, framförallt för 

stadsbyggnadskontoret och Jan Inghe-Hagström, var Leon Krier (1946). Han föddes i Luxemburg och 

är arkitekt, stadsplanerare och arkitekturteoretiker. Krier kan ses som en av de främsta 

postmodernistiska kritikerna av modernismens stadsplaneideal.  

Hans verksamhet är främst polemisk och pedagogisk, han hade under 1970- och 1980-talen en mycket 

stor roll i den internationella arkitekturdebatten.59 Precis som Jencks och Venturi uttrycker Leon en 

stark kritik mot modernismens stadsbyggande och estetik. Han förespråkade och eftersträvade en 

rekonstruktion av den europeiska staden där arkitekturen och stadsrummet skulle vara influerad av 

1700- och 1800-talens nyklassicism. Hans stadsplaneideal byggde på att gator och torg skulle återfå 

sin forna betydelse som samlingsplatser för medborgarna. Han fick sitt stora genombrott 1978 efter ett 

utopiskt förslag till en ny stadsplan för sin födelsestad Luxemburg.60 Kriers projekt har sällan 

realiserats. Han deltog med ett förslag till idétävlingen för Södra stationsområdet. Detta blev aldrig 

realiserat men skulle fungera som inspiration för projektets vidare planering (se kapitel 3.4.3). Ett av 

hans mest kända projekt som har realiserats är hans stadsplan för staden Poundbury, Prins Charles 

utopiska stadsprojekt, utanför Dorchester i södra England. Projektet bygger helt och hållet på Leon 

Kriers teorier om stadsbyggnad. Projektet inleddes 1988 och beräknas vara klart 2025.61 Den ledande 

principen har byggt på en blandning av oregelbundna kvartersformer där bostäder, affärer och 

institutioner samexisterar. Vissa kvarter består av en enda tomt medan andra består av flera tomter, 

men de bildar alltid sammanhängande stadsfasader ut mot en gata, ett torg eller en gränd. Det privata 

rummet är tydligt avskilt från det offentliga med byggnader eller höga murar.62 Krier blev personligen 

                                                   
59 Nationalencyklopedin, Leon Krier. http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/leon-
krier, hämtad den 16 juni 2021 
60 Nationalencyklopedin, Leon Krier. http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/leon-
krier, hämtad den 16 juni 2021 
61 Krier, L, (2009), The Architecture of community, Island Press, Washington DC, s. 420 
62 Krier, L, (2009), The Architecture of community, Island Press, Washington DC, s. 429 
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inbjuden av Jan Inghe-Hagström till att delta i idétävlingen för Södra stationsområdet 1980-81 samt att 

hålla en föreläsning på stadsbyggnadskontoret. Hans förslag kom inte att förverkligas men inspirerade 

till att det monumentala fick ta plats i planerandet av Södra stationsområdet.63  

 

4.3.3 Christian Norberg-Schultz  
 

Christian Norberg-Schultz (1926-2000), var en norsk arkitekturprofessor och arkitekturteoretiker vars 

teorier Jan Inghe-Hagström lyfte fram som en väldigt viktig inspiration i planerandet av Södra 

stationsområdet, framför allt hans bok Genius Loci som kom ut 1979. I den formulerar Norberg-

Schultz hur platsens betydelse och unika historia är viktig för oss människor, han lyfter fram lokala 

platsskapande egenskaper för att förstå platsens mening. Han menade att arkitekturens grundläggande 

egenskap var att förstå platsens ”kall” och på detta sätt skulle vi skydda jorden och själva bli en del av 

en omfattande totalitet.64 För Jan Inghe-Hagström fanns det en väldigt nära relation mellan teori och 

praktik. I dokumentären En stadsdel föds lyfte Jan Inghe fram hur viktigt det är att förstå platsens själ 

och det platsbundna. För honom handlade det om att förstå vilka värden platsen har och hur de kan 

utvecklas.65 Han bjöd till och med in Norberg-Schultz att komma och tala i Stockholm, och deltog 

själv på flera seminarier som Norberg-Schultz höll i Oslo.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
63 Wærn, R, (Regissör), (2021), En annan stad [Film], Sverige, Rasmus Wærn, Andersö & Boman 
64 Norberg-Schultz, C, (1984), Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli, New York, s. 
23 
65 Ekström, K, (Regissör), (1995), En stadsdel föds: - om Södra stationsområdet [film], Sverige, Ethno-Film 
66 Wærn, R, (Regissör), (2021), En annan stad [Film], Sverige, Rasmus Wærn, Andersö & Boman 
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4.4 Idétävling 1980-81 
 

I och med stadens förvärvande av det 25 hektar stora järnvägsområdet vid 

Medborgarplatsen, bildade Stockholm stad en projektgrupp som hade till 

uppgift att samt ta fram ett tävlingsprogram, samt att under åren 1980-81 

organisera och genomföra en idétävling för den nya tilltänkta stadsdelen 

Södra stationsområdet. Området var så pass stort att 

stadsbyggnadskontoret inte ville börja med att upprätta en stadsplan utan 

planeringsprocessen startade först med idétävlingen.67 Anledningen var 

att staden ville få fram idéer för områdets innehåll och utformning samt 

att fånga upp problem, brister och kvaliteter som fanns i de intilliggande 

områdena. Målet var att den nya bebyggelsen skulle bidra till att lösa eller 

vidareutveckla dessa.68 Det var en öppen tävling där vem som helst fick 

lämna in bidrag och deltagarna fick vara anonyma om så önskades. 

Stockholm stad utsåg tävlingens jury som bestod av fem förtroendevalda. 

Jurymedlemmarna var: Sune Haglund, Stadsbyggnadsråd (M), Lennart 

Lööf, Stadsbyggnadsborgarråd (S), Maj-Lis Berg, kommunpolitiker, 

Gunnar Dalgren, kommunpolitiker (fp) och Jan Strömdahl, 

kommunpolitiker (Vpk) och arkitekt. Till juryns förfogande fanns även en 

referensgrupp som bestod av: Bo Kjessel, Stockholms Arkitektförening 

samt P-O Brogren, Hyresgästföreningen i Stockholm.69   

 

 

 

 

 

 

                                                   
67 Ekström, K, (Regissör), (1995), En stadsdel föds: - om Södra stationsområdet [film], Sverige, Ethno-Film  
68 Idétävling om Södra stationsområdet, Tävlingsprogram, (1980), Programgruppen för Södra Station, 
Stockholms stad, Stockholm, s. 5 
69 Idétävling om Södra stationsområdet, Tävlingsprogram, (1980), Programgruppen för Södra Station, 
Stockholms stad, Stockholm, s. 12 
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Idétävlingen var uppdelad i tre deltävlingar som skulle belysa tre aspekter:  

1. Idéer om boende och arbete på Södermalm  

2. Idéer om bebyggelseutformning  

3. Idéer om energihushållning 

 

Totalt lämnades 125 förslag in. De tävlande uppmanades att ange vilken eller vilka av de tre 

deltävlingarna som de deltog i, något som många av de tävlande hade glömt bort att göra. 

Idétävlingsförslagen kunde grovt indelas på följande sätt: 

• Aspekt 1 (boende och arbete)  19 förslag 

• Aspekt 2 (utformning)  56 förslag 

• Aspekt 3 (energi)     5 förslag  

• Aspekt 1 och 2   26 förslag 

• Aspekt 2 och 3     3 förslag 

• Aspekt 1, 2 och 3   16 förslag 

 

Aspekt 1 hade således behandlats i 61 förslag, aspekt 2 i 101 förslag och aspekt 3 i 24 förslag.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
70 Idétävling om Södra stationsområdet, öppen för alla, Juryns utlåtande, (1981), Programgruppen för Södra 
Station, Stockholms stad, Stockholm, s. 2 
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4.4.1 Tävlingens olika bidrag 
 

Av de 125 inlämnade bidragen valde tävlingsjuryn ut ett åttiotal förslag som ansågs innehålla 

intressanta tillämpningar och spännande idéer. Av dem blev 20 belönade med en prissumma på         

10 000-30 000 kronor. Inget enskilt förslag bedömdes dock besitta sådana kvalitéer att det förtjänade 

att ”framhållas framför övriga såsom bättre i de flesta avseenden.”71 Juryn menade att förslag som 

hade flera goda idéer samtidigt uppvisade brister. Här nedan följer en kort beskrivning av fem bidrag.  

 

4.4.2 HSB, förslag nr 17, ”Söders Manhattan”  
 

HSBs eget arkitektkontor med arkitekterna Gösta Nilsson, Ragnhild Walter samt Gunnar Malm72 hade 

ritat ett förslag som fick namnet ”Söders Manhattan”. Förslaget utgick ifrån att bygga för många 

människor. 20-40 våningar höga skivhus skulle byggas på rad, totalt skulle dess byggnader inrymma 

5000-10 000 lägenheter. Juryn ansåg att förslaget var spännande, men skulle främst betraktas som ett 

”extremt bidrag i 

idédiskussionen”73 och inte 

som ett konkret utformat 

förslag till bebyggelsen för 

Södra stationsområdet. 

Vidare ansåg juryn att den 

fysiska utformningen 

motverkade förslagets 

intentioner. Stadens styrande 

politiker var vid tidpunkten 

inte redo för höghus i 

innerstaden. 

 

                                                   
71 Idétävling om Södra stationsområdet, öppen för alla, Juryns utlåtande, (1981), Programgruppen för Södra 
Station, Stockholms stad, Stockholm, s. 12 
72 Rosengren, B, (1981), Söders Manhattan, Ett tävlingsbidrag från HSB Stockholm, Tidens Förlag, Stockholm, 
s. 5 
73 Idétävling om Södra stationsområdet, öppen för alla, Juryns utlåtande, (1981), Programgruppen för Södra 
Station, Stockholms stad, Stockholm, s. 13 

Figur 14, HSBs tävlingsförslag Söders Manhattan. (Från boken Söders Manhattan, Ett 
tävlingsbidrag från HSB Stockholm) 



38 
 

4.4.3 Leon Krier, förslag nr 27, ”Sodermalm not the tavlingsomrade”  
 

Leon Krier (1946), arkitekt, stadsplanerare och arkitekturteoretiker från Luxemburg, lämnade in ett 

förslag som inte bara behandlade Södra stationsområdet utan hela stadsdelen Södermalm. Han 

vidareutvecklade ett förslag till stadsplan från 1930, där man hade föreslagit att ta bort järnvägen och 

anlägga en stor park istället. Kriers förslag var en monumental rekonstruktion av hela Södermalm, 

med en stor central park där järnvägsområdet tidigare hade legat. Bostadskvarteren utgick från 

medeltidens stadsplaneideal, slutna kvarter i varierande storlekar med små gränder emellan samt  

gaturum, torg och markanta offentliga byggnader i ett visuellt samband, i enlighet med klassisk 

europeisk stadsbyggnadskonst. Krier menade att Södermalms gatunät var undermåligt och att 

kvarteren var alldeles för stora, det behövdes fler gator och fler torg, Södermalm behövde repareras.74 

Camillo Sitte utgjorde förslagets formideal. Juryn benämner förslaget som charmfullt och i 

postmodernistiskt manér. Krier menade att den gamla stadens form, täthet, storlek samt skönhet skulle 

vara modellen för en långsiktig rekonstruktion av Stockholms innerstadsbebyggelse, enligt förslagets 

ideologiska programanalys.75 Det egentliga tävlingsområdet behandlades knappt alls i förslaget utan 

redovisades helt enkelt som park. Förslaget belönades med 10 000 kronor. 

 

                                                   
74 Krier, L, (1984), Houses, Palaces, Cities, Architectural Design, London, Volym 54 7/8-1984, s. 76 
75 Idétävling om Södra stationsområdet, öppen för alla, (1981), Juryns utlåtande, Programgruppen för Södra 
Station, Stockholms stad, Stockholm, s. 70 

Figur 15, Leon Kriers tävlingsbidrag Sodermalm not the tavlingsomrade. (Från boken Houses, Palaces, Cities) 
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4.4.4 Bengt Lindroos, förslag nr 55 
 

Inspirationen och utgångspunkten till bostadskvarterens utformning hämtade arkitekten Bengt 

Lindroos (1918-2010) från en sumerisk tempelplan.76 Förslaget byggde på att järnvägen däckades över 

och fick en ny stationshall. Ovanför skulle kontor, bostäder och ett gångstråk med allaktivitetshus 

byggas. Lindroos förslag vidareutvecklade det för Södermalm traditionella, kringbyggda 

innerstadskvarteret. Kvarterens utsidor behöll den slutna kvartersformen med ett traditionellt gaturum, 

medan den motsatta sidan öppnades upp, så att gårdar bildades ut mot en stor central park som sträckte 

sig i öst-västlig riktning, från Medborgarplatsen till Rosenlundsgatan.77 I sitt förslag ville han även 

bevara delar av de gamla järnvägsspåren med sina växlar och på dessa placera ett riktigt lokomotiv. 

Han menade att den ”unika järnvägsgraven bevaras som ett kavitetiskt monument över ett 

järnbaneimpediment.”78 Juryn ansåg att förslaget innehöll mycket goda egenskaper när det kom till 

markanvändning och anpassning till omkringliggande stadsstrukturer. Bebyggelsen ansågs besitta 

mycket höga arkitektoniska och stadsmässiga kvaliteter. De hävdade att förslaget representerade helt 

nya idéer och kombinationer av tidigare brukade utformningsideal. Förslaget belönades med 30 000 

kronor. 

 

 

                                                   
76 Lindroos, B, Stannow, M (Red.), (2008), Att vara arkitekt kan vara att…, Arkitektur Förlag AB, Stockholm, s. 
198 
77 Nyborg, Anders, (1989), Bengt Lindroos och så vidare…, Privattryck Anders Nyborg, Stockholm, s. 34 
78 Lindroos, B, Stannow, M (Red.), (2008), Att vara arkitekt kan vara att…, Arkitektur Förlag AB, Stockholm, s. 
198 

Figur 16, Bengt Lindroos tävlingsförslag. (Från boken Att vara arkitekt kan vara att…) 
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4.4.5 Sören Brunes förslag nr 61, ”På gång” 

 
Scenografen Sören Brunes (1938-2016), deltog med ett förslag som byggde på cirkulära och 

halvcirkulära lite krökta byggnader, han menade att alla kvarter inte måste vara rektangulära. Förslaget 

utgick ifrån idén att stadens offentliga rum, med sina gator och torg, skulle betraktas som en stor 

teaterscen där medborgaren skulle agera både aktör och åskådare.79 Juryn ansåg att förslaget 

redovisade en ”mycket intressant lösning till markdispositionen”80, områdets östra del innehöll 

offentliga miljöer som ansågs hålla hög klass och som på ett riktigt sätt anslöt till omgivningen. I 

områdets västra del skulle en ny huvudgata anläggas längs med järnvägsområdet, vilket möjliggjorde 

en stor frihet när det kom till att utforma nya bostadskvarter och en god anslutning till befintlig 

bebyggelse.81 Brunes förslag innehöll även ett bågformat hus på den plats där Bofills båge idag ligger. 

Förslaget belönades med 20 000 kronor. 

 

 

 

                                                   
79 Inghe-Hagström, j, (1992), Den nya staden vid Södra station, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till 
Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 71 
80 Idétävling om Södra stationsområdet, öppen för alla, (1981), Juryns utlåtande, Programgruppen för Södra 
Station, Stockholms stad, Stockholm, s. 21 
81 Idétävling om Södra stationsområdet, öppen för alla, (1981), Juryns utlåtande, Programgruppen för Södra 
Station, Stockholms stad, Stockholm, s. 21 

Figur 17, Sören Brunes tävlingsförslag. (Från Statens musikverk, Musik- och teaterbibliotek) 
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4.4.6 Michal Borowski, förslag nr 80, ”Le Söder”  
 

Arkitekten Michal Borowski (1950-2020) hade precis som Lindroos ritat ett förslag där järnvägen 

skulle överdäckas och bostadsbebyggelsen placeras ovanpå, något som juryn särskilt lyfte fram i sin 

motivering, där de hyllar förslagets förtjänstfulla illustration över de tekniska, ekonomiska samt 

utformningsmässiga konsekvenserna av en total överbyggnad av järnvägsområdet.82 Bebyggelsen 

bestod av lägre sexvåningshus med enstaka högre byggnader i varierande utformning. Idén om en lång 

överdäckad station var det enda som skulle komma att realiseras utifrån Borowskis förslag, en station 

som han skulle komma att få rita. Förslaget belönades med 20 000 kronor. 

 

 

 

 

 

                                                   
82 Idétävling om Södra stationsområdet, öppen för alla, (1981), Juryns utlåtande, Programgruppen för Södra 
Station, Stockholms stad, Stockholm, s. 22 

Figur 18, Michal Borowskis tävlingsförslag. (Från boken Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till Bofills båge) 
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4.5 Processerna efter idétävlingen 
 

4.5.1 Områdesplan 83 
 

Efter tävlingen analyserades de olika bidragen som fungerade som 

inspiration till den områdesplan som utarbetades. 1983 kom ett första 

förslag till en områdesplan (Områdesplan 83),83 där de grova dragen för 

bebyggelsens utformning lades fast. Inspirationen skulle hämtas från den 

traditionella stenstaden och bebyggelsen skulle vara sex till åtta våningar 

hög. Vid Medborgarplatsen planerades en saluhall och ett höghus. Direkt 

väster om Medborgarplatsen föreslogs det att en park skulle anläggas med 

ett omgivande bostadskvarter med en halvcirkulär form, en båge. Den 

bågformade byggnaden och parken skulle placeras på den plats där 

Fatburssjön tidigare låg.84 

Efter att 1983 års programförslag remissbehandlats var politikerna eniga 

och direktiven tydliga, ökad stadsmässighet och täthet efterfrågades på 

grund av höga byggkostnader och hög efterfrågan på bostadsmarknaden. 

 

4.5.2 Områdesplan 84 
 

I Juni 1984 godkändes ett omarbetat förslag till program- och områdesplan 

(Områdesplan 84).85 Planområdet omfattade totalt 25 hektar nästintill 

obebyggt område från Ringvägen i väster till Medborgarplatsen i öster. Samtidigt som områdesplanen 

godkändes tilldelades också markanvisningar till 14 olika byggherrar. Det var bland annat HSB, 

Riksbyggen, Familjebostäder och privata byggherrar. Markanvisningsstorleken var på 200-500 

lägenheter per byggrätt.86 Valet av arkitekter var upp till var och en av byggherrarna själva. Staden 

kunde således inte påverka eller samverka sammansättningen av arkitekter till de 14 olika 

byggrätterna. Istället var det områdesplanen som fick fungera som en garant för att de kvalitéer som 

                                                   
83 Södra Stationsområdet, Förslag till program, (1983), Programgruppen för Södra Station, Stockholm stad, 
Stockholm 
84 Inghe-Hagström, j, (1992), Den nya staden vid Södra station, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till 
Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 72 
85 Södra Stationsområdet, Program, (1984), Programgruppen för Södra Station, Stockholm stad, Stockholm 
86 Inghe-Hagström, j, (1992), Den nya staden vid Södra station, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till 
Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 72 
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staden efterfrågade efterlevdes.87 I tomträttsupplåtelserna skrev staden in att respektive bostadsbolag 

skulle se till att bebyggelsen fick ”en stadsmässig och samanordnad byggnadsutformning”88 Några av 

arkitekterna var: Cordinator, EGÅ, White, Brunnberg & Forshed, Henning Larsen, Axelsson & 

Borowski samt Ricardo Bofill.89 

Det viktigaste med Områdesplan 84 var att den stipulerade att den nya stadsdelen skulle följa den täta 

kvarterstadens språk. Kvarterstolekar, täthet, mönster och hushöjder skulle efterlikna 1800-talsstaden 

men med en jämbördigare fördelning av plankvaliteter. Husens arkitektur, lägenheternas utformning, 

bebyggelsestruktur, yttermiljöns materialbehandling samt stadsrummets gestaltning blev i mycket 

högre grad än tidigare avgörande.90  

Enligt Jan Inghe-Hagström, ansvarig planarkitekt vid stadsbyggnadskontoret i Stockholm, byggde 

områdesplanen på sex huvudteman:91 

• Det traditionellt kringbyggda bostadskvarteret. 

• Tre sidor mot gatan och en sida mot park. 

• Gatunivån en våning över gården. 

• Parkering under gator, ej under gårdar (Bilnormen var mycket låg, 0,28 bilplatser/lägenhet). 

• Husen skulle ha sex våningars höjd mot gata, sju mot gård och högre i kvarterens hörn. 

• Butiker och verksamheter förlades i bottenvåningar mot gator, daghem och 

bostadskomplement mot gårdar och parker. 
 

Den största och mest komplicerade uppgiften att lösa var hur den tunga järnvägstrafiken och en 

pendeltågsstation skulle överdäckas och bebyggas med bostäder. Detta var något som staden först inte 

ville göra då det skulle bli för kostsamt, men den saken löste sig genom en principöverenskommelse 

som utarbetades av Gunnar Sträng mellan SLL, SJ och staten kring pendeltågstrafiken, i syfte att lösa 

de problem som uppstått beträffande investeringsplaner och ekonomiska förhållanden.92 Planen var att 

320 fjärrtåg med en hastighet av 80 km/h skulle passera varje dygn och endast pendeltågen skulle 

stanna.  Detta innebar att en lång rad problem blev tvungna att lösas, exempelvis själva 

                                                   
87 Bedoire, F, (1992), Södra stationsområdet, ett steg mot den goda staden, , Fatburen 3000 år, Från en vik i 
skärgården till Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 60 
88 Bedoire, F, (1991, september), Tillbaka till staden, Tidskriften Arkitektur, volym 7, s. 22  
89 Bedoire, F, (1992), Södra stationsområdet, ett steg mot den goda staden, , Fatburen 3000 år, Från en vik i 
skärgården till Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 58 
90 Södra Stationsområdet, Program, (1984), Programgruppen för Södra Station, Stockholm stad, Stockholm, s. 4 
91 Inghe-Hagström, j, (1992), Den nya staden vid Södra station, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till 
Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 74 
92 Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, (2015), Avtal med staten om framtida nyttjande av 
pendeltågsstationer m.m., Ärende/Dok. id. TN 2015-0377, Tjänstutlåtande, Stockholm, Trafikförvaltningen, s. 5 
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genomförandet, brandrisk, buller, miljö, plankonsekvenser och vibrationer. Detta löstes genom att det 

gjöts ett speciellt ”spårtråg” av 70 cm tjock betong som vilar på pålar nedförda till berggrunden. I 

dessa tråg lades sedan gummimattor under rälsbädden. Totalt avskilda konstruktioner byggdes sedan 

runt om för att bära upp däcket där bebyggelsen skulle uppföras. Gummilager placerades sedan mellan 

de bärande pelarna och däcket. På de delarna över spårområdet där det inte gick att bullerdämpa till en 

acceptabel nivå, valde man istället att uppföra kontor.93  

Vid den plats där Fatburssjöns centralaste del tidigare låg blev HSB tilldelad en tomt. I områdesplan 

84 hade stadsbyggnadskontoret yrkat på ett en park med ett bågformat bostadshus måste uppföras på 

grund av områdets svåra grundläggningsförhållanden. Då marken var en gammal sjöbotten var det upp 

till 40 meter ner till fast botten. Samtidigt ville de att byggnaden skulle skärma av baksidan av KFs 

gamla fabriksbyggnad framför den tilltänkta parken.94 Planen kom således att styra HSBs 

förutsättningar när det kom till storlek och form. I och med områdesplanens antagande 1984, utlyste 

HSB i sin tur en egen arkitekturtävling där de bjöd in tre olika arkitektkontor att delta. Tävlingen, dess 

förslag och process kommer att behandlas mer ingående i ett kapitel för sig. De första byggnaderna i 

den nya stadsdelen började byggas 1987, området planerades att byggas i etapper. Först ut att bli 

färdigt var själva stationsbyggnaden som stod klar och invigdes 1989, samma år som HSBs 

bågformade byggnad började uppföras. Den var den sista byggnaden att uppföras i området. Det skulle 

dröja tre år innan den var klar för invigning och inflyttning.  

 

                                                   
93 Södra station – En stadsdel rakt över järnvägen, (1992), Informationsblad, Stockholms Fastighetskontor, 
Stockholm, s. 2 
94 Södra Stationsområdet, Program, (1984), Programgruppen för Södra Station, Stockholm stad, Stockholm, s. 
11 

Figur 19, Plankarta. (Från Områdesplan 84, 1984) 
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5 Planeringsprocessen av Bofills båge 
 

5.1 HSBs tävling 1984-85 
 

HSB beviljades markanvisning på delområde 2, kvarter 5, vid 

Fatbursparken (fastighetsbeteckning Fatbursbågen 1) den 22 maj 1984. I ett 

tjänsteutlåtande från den 3 maj skriver stadsbyggnadskontoret bland annat 

följande:  

”För bostadsbebyggelsen mot Fatbursparken och närmast det till 

Familjebostäder föreslagna området föreslår kontoret att markanvisning 

görs till HSB. För detta område har planeringsberedningen i sitt beslut 

sagt att vad beträffar bostadshusen bör ett inslag av högre hus prövas i det 

fortsatta planarbetet. Detta kan motivera att HSB får en markanvisning 

inom just denna del.”95  

Som jag tidigare har nämnt var förutsättningarna inte de bästa för att 

uppföra en byggnad på den av staden anvisade tomten. Det var framförallt 

två faktorer som ställde till det. Den första var att det var upp till 40 meter 

ned till fast botten. Den andra var att KFs gamla fabrik var friktionspålad, 

vilket innebar att de pålar som fabriken vilade på inte nådde ned till botten. 

Detta faktum innebar att det var en överhängande risk för sättningsskador i 

fabriksbyggnaden när bygget av den bågformade byggnaden skulle starta. 

Att det skulle vara en bågformad byggnad med en stor park hade bestämts i 

Områdesplan 1984. Då tomten som HSB hade blivit tilldelad var i samma storlek som Karlaplan och 

planerades att bli en central och viktig plats i Stockholms innerstad, hade de här den sällsynta 

möjligheten att påverka stadsbilden på ett monumentalt sätt. Under sommaren 1984 utarbetades ett 

tävlingsprogram, ”Program för parallellt uppdrag”, som sedan fastställdes i september samma år. Där 

skriver de bland annat: 

 ”Utbyggnaden av Södra stationsområdet är 1980-talets största stadsbyggnadsuppgift för Stockholm 

och den för HSB Stockholm tilldelade byggnationen utgör ett centralt och stadsbyggnadsmässigt 

                                                   
95 Holmquist, B, (1992), HSB och Bofill spänner bågen vid Fatburssjön, Fatburen 3000 år, Från en vik i 
skärgården till Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 90 
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viktigt inslag där i. Stora krav kommer därför att ställas på gestaltning av byggnaden och dess 

samspel med området i övrigt.”96   

Det fanns två krav som de tävlande var tvungna att förhålla sig till. Det första kravet var bågformen. 

Det andra kravet var att antalet lägenheter skulle vara 400.97 HSB bjöd in tre olika arkitektkontor att 

delta i tävlingen. Det var två svenska och ett utländskt kontor. De skulle arbeta parallellt och senast 15 

januari 1985 skulle uppdragen vara slutförda.  

De inbjudna arkitektkontoren var: 

• Bengt Lindroos Arkitektkontor AB, Stockholm 

• Gunnar Malm, HSBs Riksförbund, Tekniska avdelningen, Stockholm 

• Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura, Barcelona  

 

I och med att det var ett parallellt uppdrag så skilde sig HSBs tävling från en konventionell 

arkitekttävling. Deltagarna var inte anonyma utan de hade fortlöpande kontakt med 

bedömningsgruppen under processens gång. Detta möjliggjorde för beställaren att på ett tidigt stadium 

analysera och jämföra bidragens olika lösningar,98 för att på så sätt undvika att problem uppstod under 

processens gång. I uppdraget angavs även att HSB skulle utnyttja de inkomna förslagen i sin 

samverkan med stadsbyggnadskontorets stadsplanearbete. De var även tydliga med att det vinnande 

bidraget inte var garanterat att uppföras. Bedömningsgruppen bestod av Kenneth Haukås och Peder 

Svensson från HSB Stockholm och arkitekten Håkan Brunnberg. Arvodet för alla tre inbjudna var på 

100 000 kronor. I slutet av mars hade bedömningsgruppen kommit fram till sitt beslut. De 

konstaterade att alla tre bidragen hade varit på hög arkitektonisk nivå. I sitt beslut hade de utgått från 

tre kriterier. I första hand hur byggnadens samspel med området i övrigt hade lösts, i andra hand hur 

byggnaden hade gestaltats och i tredje hand hur byggnadens inre hade organiserats.99 

 

 

                                                   
96 Holmquist, B, (1992), HSB och Bofill spänner bågen vid Fatburssjön, Fatburen 3000 år, Från en vik i 
skärgården till Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 90 
97 Lindroos, B, Stannow, M (Red.), (2008), Att vara arkitekt kan vara att…, Arkitektur Förlag AB, Stockholm, s. 
230 
98 Holmquist, B, (1992), HSB och Bofill spänner bågen vid Fatburssjön, Fatburen 3000 år, Från en vik i 
skärgården till Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 90 
99 Holmquist, B, (1992), HSB och Bofill spänner bågen vid Fatburssjön, Fatburen 3000 år, Från en vik i 
skärgården till Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 93 
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5.1.1 Bengt Lindroos, Bengt Lindroos Arkitektkontor AB, förslag 
 

Bengt Lindroos hade ritat en bågformad 

byggnadskropp bestående av sammansatta 

punkthus vilket möjliggjorde många 

hörnlägenheter. Fasaden var klätt i ljusrött tegel. 

Byggnadskroppen jämfördes med ett ”terrasserat 

berglandskap med grottöppningar och 

klipputsprång.”100 Juryn sammanfattade sina 

tankar enligt följande, ”Bengt Lindroos arkitektur 

är fascinerande och förmår skapa helhet trots 

områdesplanens bristande förutsättningar. Den är 

dock påträngande och ökar byggnadens skala.” 

 

 

 

 

 

5.1.2 Gunnar Malms, HSBs riksförbunds arkitekt, förslag 
 

                                                   
100 Holmquist, B, (1992), HSB och Bofill spänner bågen vid Fatburssjön, Fatburen 3000 år, Från en vik i 
skärgården till Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 93 

Figur 20, Bengt Lindroos planförslag till HSBs tävling. (Från 
boken Att vara arkitekt kan vara att…) 

Figur 21, Bengt Lindroos illustration av den södra fasaden till HSBs tävling. (Från boken Att vara arkitekt kan vara att…) 
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Gunnar Malm, som även var med och ritade HSBs förslag Söders Manhattan till idétävlingen 1981, 

hade ritat tjocka punkthus som var sammansatta med varandra med stora glasade trapphus. Fasaderna 

mellan de glasade partierna uppvisade repetitiva art déco-motiv. På den södra fasaden hade han 

placerat stora, delvis inglasade terrasser och balkonger. Fatbursparken hade Malm delvis ritat om till 

en liten sjö, något som juryn inte uppskattade. De menade att en sjö skulle vara dyr att förvalta samt 

att vattenspegeln skulle förrycka skalan i höjdled. Juryn menade att ”Gunnar Malms utökade bågmotiv 

är välfunnet och mångtydigt på ett sätt som kan ta udden av en annars överväldigande klassicism. 

Nordfasaden är behärskad och vacker, men sydfasaden lider av betonad upprepning.”101    

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Ricardo Bofills, Taller de Arquitectura (RBTA), förslag 
 

En bidragande faktor till att Ricardo Bofill blev inbjuden till tävlingen var att han hade en gedigen  

erfarenhet av att rita halvcirkelformade hus sedan tidigare, ”Antigone” i Montpellier, Frankrike, 

uppfört 1979-89 samt ”Les Espaces d’Abraxas”102 i Noisy-le-Grand utanför Paris, uppfört 1979-1983 

för att nämna två. Bofill hade i sitt förslag ritat en strikt klassicistisk båge som gav byggnaden andra 

proportioner och en helt annan framtoning än de andra tävlandes bidrag. Han hade reducerat bågens 

tjocklek från 22 meter till ett 11 meter djupt lamellhus, vilket möjliggjorde att byggnaden kunde ha 

                                                   
101 Holmquist, B, (1992), HSB och Bofill spänner bågen vid Fatburssjön, Fatburen 3000 år, Från en vik i 
skärgården till Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 94 
102 Bofill, R, Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura, (1989), utställningskatalog, Museum van Elsene, Bryssel, s. 
44, 54  

Figur 22, Gunnar Malms illustration av den norra fasaden till HSBs tävling.      Figur 23, Detalj av fasadelement. (Från 
boken Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till Bofills båge) 
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genomgående lägenheter.103 Under processens gång hade Bofill omarbetat och förenklat sitt bidrag. 

Borta var frontoner och lösa gavelmotiv, fasaderna med kolonner i kolossalordning och nischer hade 

reducerats ner till en slät och tun fasad. Fasaden skulle uppföras i slätputsade betongelement som 

skulle påminna mer om en stenfasad än en traditionell betongfasad. Bofill hade studerat det nordiska 

ljusets kvalitéer och valde att placera balkongerna på sydsidan istället för, som sina konkurrenter, ut 

mot Fatbursparken.104 På baksidan av bågen ersatte Bofill den del av byggnaden som låste fast bågen i 

den omkringliggande kvartersstrukturen med två fristående punkthus som han benämnde som kuberna. 

Rakt väster om bågen, längs med den huvudaxel som skulle löpa från Medborgarplatsen till 

Stationsbyggnadens entré, placerade Bofill tre stycken punkthuskroppar i fem våningar som stod på en 

två våningar hög byggnadsdel. Denna byggnad benämnde han som templen. Jurygruppen 

sammanfattar sina tankar enligt följande: 

 ”Bedömningsgruppen finner att det förslag som utarbetats av Taller de Arquitectura genom Ricardo 

Bofill suveränt visar hur bebyggelsen kring Fatbursparken ska grupperas och utformas för att uppnå 

det eftersträvande stadsbyggnadsuttrycket […] Byggnadernas gestaltning är kongenial till 

stadsbyggnadsuppgiften. Klassicismen har genom seklen ett gott förhållande till den svenska 

arkitekturen. Den svenska klassicismen har dock en lättare och mindre maktfullkomlig framtoning än 

den, som tillämpats i Europas stora stater. Det är möjligt att Bofills klassiska formspråk ytterligare 

kan försvenskas, vilket också har att göra med materialval och produktionssätt. Genom att utforma 

bågen som ett smalare lamellhus har Bofill redovisat lägenhetslösningar av god kvalitet, även om 

vissa detaljer återstår att bearbeta.”105  

Efter detta yttrande var det var nog ingen som blev förvånad när juryn la fram sitt förslag att Bofills 

bidrag skulle stå som vinnare och ligga till grund för det kommande stadsplanearbetet. 

                                                   
103 Inghe-Hagström, J, (1987), Den nya staden vid Södra station, Söder 700, Sankt Eriks årsbok 1987, Samfundet 
S:t Erik, Stockholm, s. 83 
104 Inghe-Hagström, J, (1987), Den nya staden vid Södra station, Söder 700, Sankt Eriks årsbok 1987, Samfundet 
S:t Erik, Stockholm, s. 83 
105 Holmquist, B, (1992), HSB och Bofill spänner bågen vid Fatburssjön, Fatburen 3000 år, Från en vik i 
skärgården till Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 96 

Figur 24, Tre olika förslag av Ricardo Bofill. (Från boken Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till Bofills båge) 
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5.2 Processerna efter HSB:s tävling 
 

5.2.1 Kvalitetsprogram KV Fatburen mm, DP 8454 A 
 

I Södra stationsområdet var 14 olika arkitekter och byggherrar inblandade. 

Detta resulterade i en stor skiftning mellan olika arkitektoniska idéer. Här 

fanns allt från ny-modernism till klassicism inom samma område. Genom 

att tidigt i processen klargöra byggherrarnas och stadens gemensamma 

ambitioner för detaljutförandet ökade förutsättningarna att säkerhetsställa 

dem vid genomförandet. För att hantera, styra och samordna detta 

skapades ett nytt planeringsinstrument, ett så kallat Kvalitetsprogram. 

Totalt upprättades under åren 1985-1990 sex kvalitetsprogram för Södra 

stationsområdet. Kvalitetsprogrammen skulle tvinga arkitekterna och 

byggherrarna att tidigt i processen redovisa vad de ville göra för att sedan 

kunna samordna detta.106  För den del av Södra stationsområdet där Bofills 

båge skulle byggas uppfördes 1989 Kvalitetsprogram KV Fatburen mm, 

DP 8454A. Kvalitetsprogrammet var ett komplement till detaljplanen och 

skulle vara vägledande och samordnande av den yttre miljön.107 

Kvalitetsprogrammet ingick även som bilaga i de tomträttsupplåtelser som 

tecknades mellan fastighetsnämnden och berörda tomträttshavare. I 

tomträttsupplåtelserna hade följande skrivits in: ”Bolagen är införstådda 

med att staden skall upprätta ett kvalitetsprogram för området för stadsplaneförslaget. Bolagen skall 

vid utförande av bebyggelse på fastigheterna verka för att detta program följs och har 

kostnadsansvaret för dess genomförande.”108 I kvalitetsprogrammet reglerades flera saker. Det var 

framför allt bebyggelsens byggnadselement och detaljer så som utförandet av portiker, fasadmaterial, 

färgsättning, dekor, entréer, balkonger och tak, men även relationen till omkringliggande bebyggelse, 

kvartersmarkens utformning och konstnärlig utsmyckning.109 Kvalitetsprogrammet utarbetades i 

samråd med HSB, stadsbyggnadskontoret samt fritidsförvaltningen.   

 

                                                   
106 Ekström, K, (Regissör), (1995), En stadsdel föds: - om Södra stationsområdet [film], Sverige, Ethno-Film 
107 Kvalitetsprogram, (1989), KV Fatburen mm, DP 8454 A, Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm, s. 5 

108 Kvalitetsprogram, (1989), KV Fatburen mm, DP 8454 A, Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm, s. 6 
109 Kvalitetsprogram, (1989), KV Fatburen mm, DP 8454 A, Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm, s 15-
43 
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5.2.2 Uppförandet av Bofills båge 
 

När det hade bestämts att det var Bofills förslag som skulle uppföras, fortsatte det intensiva arbetet 

med att planera, projektera och utveckla förslaget vidare. Stadsbyggnadskontoret (SBK) önskade att 

omarbeta förslaget, de ville anpassa fasaderna och planlösningen till svenska förhållanden. 

Ursprungsidén, menade SBK, var för centraleuropeiskt, förslaget var barockinspirerat med stora 

kolonner, pelargångar och tjocka friser.110 För att passa in i stadsbilden skulle förslaget anpassas efter 

det nordiska arkitekturspråket och det nordiska klimatet. Jan Inghe-Hagström, ansvarig planarkitekt på 

SBK, försåg Bofill med inspirationsbilder av stockholmsklassicism. Han fick samtidigt lära sig vad 

svenskt klimat hade för konsekvens på nordiskt bostadsbyggande, såsom köldbryggor, att bjälklaget 

inte kunde gå ut i fasaden och hur god isolering på nordiska breddgrader fungerade.111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
110 Ekström, K, (Regissör), (1995), En stadsdel föds: - om Södra stationsområdet [film], Sverige, Ethno-Film 
111 Båvestam, U, (1992), Omöjligt blir möjligt, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till Bofills båge, 
Sigma Förlag, Stockholm, s. 140 

Figur 25, Den stegvisa förenklingen av bågens norra fasad. (Från boken Fatburen 3000 år, Från en vik i 
skärgården till Bofills båge) 
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Ansvaret för denna ”försvenskning” föll på Gerhard Herkommer, arkitekt och projekteringschef hos 

Ohlsson & Skarne som hade totalentreprenaden för projektet. Han skulle komma att jobba med 

projektet i nästan sex år. Bland det första han gjorde var att påbörja anpassningen av fasaderna och  

lägenheternas planlösning till svensk standard. Ett exempel på kulturell skillnad i projektet var en 

konflikt som uppstod angående fönstersättningen i köken. Patrick Genard, ansvarig arkitekt på RBTA, 

vägrade att förse köken med ett extra fönster, han menade att det balkongfönster som fanns var mer en 

tillräckligt, ett ytterligare fönster skulle förstöra fasaden. Han menade att äta det skulle man göra i 

matsalen. Gerhard Herkommer upplyste honom om att i Sverige äter vi i köket och det här skulle bli 

ett svenskt hus för svenskar, inte ett spanskt hus för spanjorer. Positionerna var låsta, ett extra fönster 

var uteslutet. När denna konflikt nåde Bofill såg han till att lösa den. Han förstod att människorna 

uppe i norden inte har lika mycket solljus som i Spanien. Köken fick således två fönster.112  Den 

största utmaningen blev att få till rätt kulör och yta på betongen som Bofill krävde. Han hade under 

flera år låtit syratvätta betongfasaderna i sina stora projekt i Frankrike och Spanien istället för att putsa 

eller måla dem. Syran frilade betongens yttersta lager av sand och sten och skapade på så sätt en slät 

sammetsyta.113 Valet av sand styrde färgsättningen på betongen, vit sand – vit byggnad, gul sand – gul 

byggnad. Bofill brukade alltid använda sig av sand från det land han uppförde byggnaden i, han ville 

att platsens geologiska förutsättningar skulle redovisas i fasaderna.114 Men den gråaktiga 

stockholmsstenens sand var aldrig aktuell för 

Bofill. Han ansåg att den var ovärdig hans 

fasader. Istället förordade han att en gulare 

sand skulle användas, en uppgift som lämnades 

till byggmästaren Ohlsson & Skarne att lösa.115 

Det slutgiltiga receptet kom att bestå av sand 

från Baskarp vid Vättern, vitmarmor från 

Örebro samt dolomit från Masugnsbyn.      

 

                                                   
112 Båvestam, U, (1992), Omöjligt blir möjligt, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till Bofills båge, 
Sigma Förlag, Stockholm, s. 137 
113 Båvestam, U, (1992), Ny sten som gammal, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till Bofills båge, 
Sigma Förlag, Stockholm, s. 146 
114 Båvestam, U, (1992), Ny sten som gammal, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till Bofills båge, 
Sigma Förlag, Stockholm, s. 146 
115 Båvestam, U, (1992), Ny sten som gammal, Fatburen 3000 år, Från en vik i skärgården till Bofills båge, 
Sigma Förlag, Stockholm, s. 147 

Figur 26, Ricardo Bofills slutgiltiga förslag. (Från boken Fatburen 
3000 år, Från en vik i skärgården till Bofills båge) 
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I augusti 1989 påbörjades schaktningsarbetet och grundläggningen av 

bågen, några månader senare ställdes de första betongelementen på plats. 

Allteftersom betongelementen sammanfogades till en byggnad påbörjades 

montering av trapphus och hissar, rör- och elinstallationer. Byggtiden 

skulle komma att bli 31 veckor. Vid årsskiftet 1991/92 var Bofills båge 

klar för inflyttning. Invigning skedde med pompa och ståt våren 1992 med 

tal av Anna Lindh, dåvarande kultur- och fritidsborgarråd i Stockholm, 

och bandklippning av Sigvard och Marianne Bernadotte.116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
116 Ekström, K, (Regissör), (1995), En stadsdel föds: - om Södra stationsområdet [film], Sverige, Ethno-Film 
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Figur 27, Bofills båges norra fasad. (fotograf okänd, från Bofills hemsida) 
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6 Resultat  
 

6.1 Vilka egenskaper eftersträvades i planeringsprocessen av Södra 
stationsområdet? 

 

Här redovisas vilka egenskaper som jurygruppen lyfte fram i idétävlingen samt vilka egenskaper som 

stadsbyggnadskontoret efterfrågade i områdesplanen som sammanställdes efter tävlingen.   

 

6.1.1 Egenskaper i idétävlingen 1980-81 
 

Genom att studera idétävlingens tävlingsprogram och juryutlåtande har jag skapat mig en uppfattning 

om vilka egenskaper som eftersträvades i planeringsprocessen för området. Som jag tidigare nämnt var 

idétävlingen styrd av ett tävlingsprogram som var uppdelat i tre aspekter; idéer om boende och arbete 

på Södermalm, idéer om bebyggelseutformning samt idéer om energihushållning.  

I den första kategorin skulle förslagen belysa hur boende och arbete i innerstaden kunde ges 

alternativa kvaliteter, primärt kvaliteter som var kopplade till stadsområdets funktion och innehåll 

samt kvaliteter som var direkt kopplade till enskilda bostäder och arbetsplatser. Förslagen skulle också 

uppvisa vilka kvaliteter som kunde fås vid olika utformningar av bostäder, arbetsplatser och 

trafiksystem, men även hur bebyggelsen på bästa sätt skulle kunna tillgodose grupper med olika 

behov, exempelvis personer med funktionsnedsättningar, och befrämja ett rikt och socialt liv.117  

Den här kategorin delade juryn in i sex teman. Dessa teman var: planering för alla, bostäder, sociala 

nätverk, social service, butiker samt arbetsplatser. Av 19 inlämnade förslag lyfte juryn fram nio i den 

här kategorin. Den gemensamma nämnaren för dessa nio förslag var att de alla ansågs blanda olika 

sociala egenskaper på ett bra sätt. Exempel på dessa var närhet till social service samt att integrera 

bostäder och arbetsplatser inom samma kvarter eller byggnad. Demokratiserat boende var ett begrepp 

som återkom, att området skulle vara tillgängligt för alla människor och att de skulle ges ett avgörande 

inflytande över bostäderna och närmiljön,118 det vill säga egenskaper som skapar gemenskap.  

Förslagen till kategori två, den om bebyggelseutformning, skulle klarlägga vilket innehåll och karaktär 

den nya stadsdelen och den nya bebyggelsen borde ha samt vilket utnyttjande olika utformningar 

                                                   
117 Idétävling om Södra stationsområdet, Tävlingsprogram, (1980), Programgruppen för Södra Station, 
Stockholms stad, Stockholm, s. 4 
118 Idétävling om Södra stationsområdet, öppen för alla, Juryns utlåtande, (1981), Programgruppen för Södra 
Station, Stockholms stad, Stockholm, s. 9 
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skulle ge. Den benämnde även på vilket sätt kvartersformer, hushöjder och byggnadsutformning skulle 

skapa en god stadsbild och varierad närmiljö. Förslagen kunde omfatta Södra stationsområdet i sin 

helhet eller bara omfatta delar av området.119   

I kategori två var jurygruppen inte så konkret i sitt utlåtande. Totalt valde de att benämna åtta av 56 

inlämnade förslag. Anledningen var att dessa förslag kombinerade tidigare epokers intresse för den 

offentliga miljöns utformning med funktionalistiska krav på goda ljusförhållanden och grönska i 

närmiljön120 samt att förslagen menades behålla den för Södermalm så unika egenskapen där 

byggelsen i stor utsträckning utgick från topografin och på så sätt skapade avbrott i kvarters- och 

gatustrukturen, vilket i sin tur skapade mindre, självständiga stadsområden.121 Förslagen ansågs besitta 

egenskaper så som estetiska, högt arkitektoniska, stadsplanemässiga och miljömässiga utan att 

definiera dem närmare. Två viktiga aspekter för juryn var överdäckning av järnvägen och 

trafiksystem. När det kom till överdäckning var det framförallt vilka för- och nackdelar som skulle 

uppstå beroende på om järnvägen däckades över eller ej. Fördelen ansåg de var att det kunde uppnås 

ett högre markutnyttjande och detta utan att man behövde bygga så höga byggnader. Nackdelen var 

främst den höga merkostnaden en överdäckning skulle innebära. Trafiksystem lyfter juryn fram som 

en viktig aspekt, de nämner att flera förslag behandlar den frågan på ett intressant sätt men går inte in 

på vad som gör dem intressanta eller varför. 

Den sista kategorin var energihushållning. Förslagen skulle belysa hur energisnål byggnadsutformning 

praktiskt kunde tillämpas. De ville ta reda på hur planlösning, byggnadsstomme, fasadutformning samt 

installationer bäst kunde utnyttjas för att få en energisnål bebyggelse. Skulle exempelvis solvärme 

kunna utnyttjas för att minska energibehovet? Skulle de boende kunna påverka sin egen 

energianvändning genom att reglera och mäta värme och varmvatten? Detta var frågor som de ämnade 

få förslag på.  

Gemensamt för de fem förslag som juryn nämner i sitt utlåtande var att de på olika sätt hade kommit 

med intressanta lösningar på hur energibehovet skulle kunna minskas och energin tas tillvara. Ett 

förslag förordade ett luftvärmesystem som skulle kombineras med något som benämns ”varma-golv-

principen” där värmen skulle hämtas från varmvattnets cirkulationssystem.122 Ett annat förslag byggde 

på att solvärmen och spillvärmen skulle tas tillvara genom en inglasad terrass med fasadmonterad 

                                                   
119 Idétävling om Södra stationsområdet, Tävlingsprogram, (1980), Programgruppen för Södra Station, 
Stockholms stad, Stockholm, s. 4 
120 Idétävling om Södra stationsområdet, öppen för alla, Juryns utlåtande, (1981), Programgruppen för Södra 
Station, Stockholms stad, Stockholm, s. 17 
121 Idétävling om Södra stationsområdet, öppen för alla, Juryns utlåtande, (1981), Programgruppen för Södra 
Station, Stockholms stad, Stockholm, s. 14 
122 Idétävling om Södra stationsområdet, öppen för alla, Juryns utlåtande, (1981), Programgruppen för Södra 
Station, Stockholms stad, Stockholm, s. 26 
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solfångarpanel. Värmen skulle sedan lagras i lägenheternas tunna väggar och i ett smältvärmelager. 

Många av förslagen hade anpassat byggnadsutformningen för att ta tillvara solvärmen, exempelvis 

genom inglasade partier, solceller samt i vilken riktning byggnaderna placerades. 

Utöver att beskriva vad som eftersträvades lyfte de även fram befintliga egenskaper hos angränsande 

områden, egenskaper som benämns som typiska för innerstaden, så som äldre tät bostadsbebyggelse, 

att det fanns stora institutioner för utbildning och arbete samt att det i området fanns ett väl utvecklat 

kommersiellt serviceutbud.123 I juryns utlåtandet stod det att områdets östra del mellan 

Swedenborgsgatan och Medborgarplatsen förväntades spela en stor roll för kontakten mellan 

befintliga omgivande stadsområden. Därför ansåg de att denna del av området borde utformas med 

offentliga rum, det vill säga gator, stråk och platsbildningar av hög arkitektonisk klass och skönhet. 

Framförallt gällde det bebyggelsen direkt väster om Medborgarplatsen, på den plats där Bofills båge 

idag ligger. Där skulle platsbildningen ges en speciell form, bebyggelsens utformning ville de skulle 

bidraga till ett rikt offentligt liv.124  

Sammanfattningsvis så anser jag att jury inte var så preciserande i sina utlåtande, de benämner och 

lyfter fram olika egenskaper utan att på ett tydligt sätt definiera dem. Som exempel nämner de ett 

förslag som de anser har stora estetiska och miljömässiga kvaliteter utan att redovisa vilka egenskaper 

dessa kvaliteter har. Utifrån Riksantikvarieämbetets plattform för kulturhistorisk värdering kunde 

egenskaper ur alla fem aspekter identifieras, framförallt estetiska, sociala, ekonomiska och ekologiska 

men även kulturhistoriska. 

 

6.1.2 Egenskaper i områdesplanen 1984 
 

I områdesplanen benämndes de eftersträvande egenskaperna på ett lite mer konkret sätt i jämförelse 

med idétävlingen. Bebyggelsestrukturen skulle ha en varierad stadsmässig karaktär och ansluta till 

innerstadens kvartersmönster. Då ett så effektivt markutnyttjande som möjligt eftersträvades, 

förordades att järnvägen skulle överdäckas och bebyggas med bostäder. För att kompensera områdets 

höga exploatering samordnades parkmark och gårdar. Trafiksystemen för gångtrafik och biltrafik 

skulle separeras för att minska risker och störningar, trafikförsörjningen skulle i möjligaste mån ske 

från befintliga gator.125 Området vid den gamla Fatburssjön skulle på grund av svåra 

                                                   
123 Idétävling om Södra stationsområdet, Tävlingsprogram, (1980), Programgruppen för Södra Station, 
Stockholms stad, Stockholm, s. 10 
124 Idétävling om Södra stationsområdet, öppen för alla, Juryns utlåtande, (1981), Programgruppen för Södra 
Station, Stockholms stad, Stockholm, s. 17 
125 Södra Stationsområdet, Program, (1984), Programgruppen för Södra Station, Stockholm stad, Stockholm, s. 
3 
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grundläggningsförhållanden bebyggas vid den södra delen och ha en form av en båge. I 

områdesplanen stipuleras att den bågformade byggnaden skulle vara 22 meter djup. Det breda 

husdjupet innebar att byggnaden fick en koncentrerad planyta och samtidigt ett högt utnyttjande.126 

Byggnaden saknade traditionella gårdar, lägenheterna var istället grupperade runt stora glasade 

trapphus, öppna ut mot söder samt mot Fatbursparken. Dessa egenskaper, menade programgruppen,  

innebar att byggnaden främst var lämpad för andra hushållstyper än barnfamiljer.127 Framför bågen 

skulle en stor park anläggas, parken skulle ha två gestaltningsmotiv. I norr skulle rester av den gamla 

järnvägsparken med sin vegetation och järnvägsminnen bevaras. Denna del ansågs med sina 

murpartier och branter utgöra en karakteristisk miljö för Södermalm. I söder skulle parken följa 

bågens form för att på så sätt förstärka och skapa närhet till de aktiviteter som skulle finnas i parken. 

Utifrån Riksantikvarieämbetets plattformen för kulturhistorisk värdering var det främst egenskaper 

utifrån kulturhistoriska, sociala och ekonomiska aspekter som lyfts fram. 

 

 

6.2 Vilka egenskaper eftersträvades i samband med uppförandet av Bofills 
båge? 

 

Då jag inte har kunnat ta del av HSBs arkiv under rådande pandemi så har det varit svårt att bilda sig 

en uppfattning om vad HSB eftersträvade i sin tävling. Jag har därför utgått ifrån vad som beskrivs i 

boken Fatburen 3000 år. Där avhandlas tävlingen i korthet och korta utdrag av juryns utlåtande 

redovisas. Utöver tävlingen har jag också studerat Kvalitetsprogrammet KV Fatburen som upprättades 

av stadsbyggnadskontoret efter att tävlingen var avgjord.  

 

6.2.1 Egenskaper som eftersträvades i HSBs tävling 
 

När HSB påbörjade sin process och anordnade en tävling för byggnaden vid Fatbursparken var redan 

en väldigt viktig egenskap bestämd, nämligen att byggnaden skulle vara halvcirkulär och bågformad. 

HSB ville att förslagen skulle besitta egenskaper som skapade en enhetlig och symmetrisk byggnad 

som skulle samspela med områdets övriga bebyggelse. Bofills klassicistiska förslag lyftes positivt 

fram som radikalt och osvenskt. Framför allt ansågs Bofills förslag skapa den monumentalitet som 

                                                   
126 Södra Stationsområdet, Program, (1984), Programgruppen för Södra Station, Stockholm stad, Stockholm, s. 
11 
127 Södra Stationsområdet, Program, (1984), Programgruppen för Södra Station, Stockholm stad, Stockholm, s. 
11 
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efterfrågades av stadsbyggnadskontoret, de menade att hans förslag suveränt redovisade hur 

bebyggelsen kring Fatbursparken skulle utformas för att uppnå det eftersträvade 

stadsbyggnadsuttrycket.128 De andra förslagens egenskaper benämns tyvärr inte så utförligt. Bengt 

Lindroos förslag ansåg juryn skapade för lite stadskänsla, hans båge bestod av sammansatta punkthus 

och inte en sammanhängande byggnadskropp, det som de benämner som positivt i hans förslag var att 

det skapades goda förutsättningar för ljusinsläpp från flera väderstreck då förslaget hade många 

hörnlägenheter. Det tredje och sista förslagets som ritades av Gunnar Malm avhandlas tyvärr inte så 

ingående. Den norra fasaden benämndes som behärskad och vacker samt att hans utökade bågmotiv 

var välfunnet och mångtydigt. Utöver det sägs ingenting i källorna. Utifrån Riksantikvarieämbetets 

plattformen för kulturhistorisk värdering var det primärt estetiska egenskaper som efterfrågades. 

 

6.2.2 Egenskaper i Kvalitetsprogrammet KV Fatburen mm, DP 8454 A       
 

I Kvalitetsprogrammet var det enbart egenskaper som berörde bebyggelsen och det offentliga 

stadsrummets utformning som redovisades. Egenskaper kopplade till aspekter såsom boende, arbete, 

trafik, energi samt ekonomi berördes inte alls.  

Bebyggelsen skulle besitta egenskaper som anknöt till den traditionella stenstaden samtidigt som den 

skulle ha en egen arkitektonisk identitet. Byggnadselementen skulle ha en typisk stadsmässig 

utformning som var visuellt rik,129 framför allt vid fönster, entréer, balkonger, portiker, socklar samt 

takavslut. När det gällde bågens egenskaper lyftes dess kontrasterade egenskaper i relation till övrig 

bebyggelse fram, egenskaper såsom arkitektonisk upprepning och storslagenhet.130 Genom 

byggnadens fondverkande egenskap som uppstod då byggnadens bågform omslöt Fatbursparken, 

skapades en annan betydelse än hos övrig planerad bebyggelse i området. Dessa egenskaper gjorde att 

det inte var lika angeläget att byggnadselement och detaljer underordnade sig den traditionella 

stenstadens grammatik.131 Fasadelementen skulle lyfta fram byggnadens horisontella och vertikala 

delar för att skapa ett symmetriskt intryck. Bågens båda portiker skulle konstnärligt utsmyckas för att 

på så sätt accentuera förbindelsen mellan Fatbursparken och Södermalmsallén. En intressant 

formulering som nämndes i delen som behandlade byggnadens fönster är att dessa skulle efterlikna hål 

i muryta för att knyta an till innerstadens bebyggelse och på så sätt undvika att området gavs en 

                                                   
128 Holmquist, B, (1992), HSB och Bofill spänner bågen vid Fatburssjön, Fatburen 3000 år, Från en vik i 
skärgården till Bofills båge, Sigma Förlag, Stockholm, s. 9 
129 Kvalitetsprogram, (1989), KV Fatburen mm, DP 8454 A, Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm, s. 8 
130 Kvalitetsprogram, (1989), KV Fatburen mm, DP 8454 A, Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm, s. 9 
131 Kvalitetsprogram, (1989), KV Fatburen mm, DP 8454 A, Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm, s. 15 
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”förortsmässig prägel,”132 vilket kunde ses som ett tydligt avståndstagande mot de modernistiska 

egenskaper i stadsbyggandet som tidigare hade varit rådande. Utifrån Riksantikvarieämbetets 

plattform för kulturhistorisk värdering var det estetiska och till viss del kulturhistoriska egenskaper 

som efterfrågades. 

 

6.3 Vilka egenskaper värderas i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska 
klassificering av Bofills båge? 

 

Stockholms Stadsmuseum 

blåklassificerade Bofills 

båge 2013. I sin 

kortfattade motivering 

lyfte de fram det faktum 

att Bofills båge hade blivit 

ett begrepp bland stadens 

invånare och att det fanns 

få exempel på 

postmodernistisk 

bebyggelse som utfördes i 

Sverige i den grad och 

konsekvens som Bofills 

båge.133 Här nämnde de 

byggnadens många 

klassicerande och postmoderna detaljer, exempelvis pilastrar, lunettfönster samt kolonner. En annan 

viktig aspekt var att det var den internationellt kända postmodernistiska arkitekten Ricardo Bofill som 

hade ritat byggnaden. Stadsmuseet benämnde Bofills båge som själva symbolen för postmodernistisk 

arkitektur i Sverige och bebyggelsen gav på så sätt ett oerhört starkt och ovärderligt uttryck till svensk 

stadsbyggnadshistoria.134 Även bågens likheter med Bofills tidigare projekt i Paris lyftes fram med 

fokus på form, material och färg. Med andra ord så tillskrev de bågen synnerliga höga 

arkitekturhistoriska egenskaper ur ett nationellt perspektiv, men även internationellt. En annan viktig 

egenskap var betongelementens unika tillverkningsprocess som bestod av infärgning med ballast, 

                                                   
132 Kvalitetsprogram, (1989), KV Fatburen mm, DP 8454 A, Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm, s. 17 
133 Kulturhistorisk klassificering, Stockholms stadsmuseum, Stockholms stad, Stockholm, s. 1 
134 Kulturhistorisk klassificering, Stockholms stadsmuseum, Stockholms stad, Stockholm, s. 2 

Figur 28, Södra stationsområdet 1982 och 1992. ( Den vänstra bilden från boken Södra bangården i 
Stockholm, fotograf Leif Engberg. Den högra bilden från boken Tio byggnader som definierade 1980-
talet fotograf okänd) 
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mogning samt syratvätt, vilket var unikt i Sverige då byggnaden uppfördes.135 En sista viktig egenskap 

som Stadsmuseet nämner var att varje lägenhet i Bofills båge hade genomsikt, det vill säga att 

lägenheterna var genomgående. Utifrån Riksantikvarieämbetets plattform för kulturhistorisk värdering 

var det uteslutande egenskaper kopplade till kulturhistoriska aspekter som utlåtandet byggde på. 

 

6.4 Jämförelse mellan planeringsprocessens egenskaper och Stadsmuseets 
egenskaper 

 

I en jämförelse märks tydliga skillnader i vilka egenskaper som lyfts fram mellan stadsmuseet och 

planeringsprocesserna. Stadsmuseet lyfter enbart fram kulturhistoriska egenskaper samt egenskaper 

som är intressanta ur ett arkitekturhistoriskt och formhistoriskt perspektiv i sin klassificering. Exempel 

på detta är lunettfönster, pilastrar, tempelgavlar och kolonner.  De talar inget om de immateriella 

egenskaperna som så tydligt sågs som viktiga vid tiden för idétävlingen, medan idétävlingen och 

efterkommande områdesprogram har ett bredare perspektiv och lyfter fram egenskaper ur sociala, 

ekonomiska, ekologiska, estetiska samt kulturhistoriska aspekter. 

 

7 Diskussion  
 

Väldigt tidigt i planeringsprocessen uttrycks en tydlig vilja att bebyggelsen skulle utgå ifrån den 

traditionella stenstadens kvartermönster, alltså innan modernismens intåg i svenskt stadsbyggande. Det  

trycks på att människan ska stå i centrum, att blanda boende, arbetsplatser och sociala inrättningar och 

det eftersträvas en koppling till innerstadens kringbyggda kvartersbebyggelse. Allt detta är typiska 

exempel på det Jane Jacobs lyfter fram i sin kritik av modernismen. Bebyggelsen ska ha den 

traditionella grammatik som finns i innerstaden, med dess visuella rikedom som underlättar 

orienterbarhet och identifikation. Detta är i sin tur tydliga exempel på postmodernistisk arkitekturteori 

och kan läsas som ett tydligt avståndstagande från och kritik mot den modernistiska stadsplaneringen 

med hus i park, skivhus osv. Detta blir extra tydligt när de exempelvis gav tydliga direktiv om 

utformningen av fönster för att undvika att ge området en ”förortsmässig prägel”. Det ursprungliga 

förslaget på Bofills båge genomgick också en ”försvenskning”, helt i linje med Jencks tankar om en 

symbolrik och regional arkitektur som skulle ersätta modernismens tankar och idéer. Det framgår klart 

                                                   
135 Kulturhistorisk klassificering, Stockholms stadsmuseum, Stockholms stad, Stockholm, s. 3 
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att just det faktum att Bofills båge, och stadsplanen däromkring, är ett så tydligt exempel på 

högkvalitativ postmodernistisk arkitektur är det som vägt tyngst när Stockholms stadsmuseum 

blåklassade byggnaden. Det faktum att det var en internationellt erkänd arkitekt som ritade byggnaden, 

och därigenom satte Stockholm på den arkitektoniska världskartan, var även det väldigt viktigt för 

stadsmuseet.  

Jag tycker att det har varit väldigt intressant att studera planeringsprocesserna utifrån ett semiotiskt 

perspektiv. Eftersom semiotik är läran om att läsa tecken, har det varit intressant att försöka se hur 

man kan applicera detta perspektiv på något som ännu inte finns. Det är tydligt att de egenskaper som 

eftersträvades i planeringsprocessen, sedda ur ett semiotiskt perspektiv, är olika i olika faser. Tidigt i 

processen eftersträvades det som Eco kalla primary functions. De egenskaper som lyfts fram handlar 

då om stadsområdets funktion och innehåll, samt sådant som kan kopplas direkt till enskilda bostäder 

och arbetsplatser. Det talas också återkommande om demokratiserat boende och sociala nätverk samt 

om tillgänglighet och de boendes medbestämmande. Dessa immateriella egenskaper har jag svårt att 

placera in i ett semiotiskt resonemang, då de inte är kopplade till det visuella uttrycket utan snarare är 

en önskan om ett socialt system.  

Senare i planeringsprocessen däremot finns tydliga exempel på det Eco kallar secondary functions. 

HSB och staden vill inte bara bygga funktionella hus, utan vill signalera en mängd olika saker. Man 

”beställer” vad byggnaden ska berätta, vad betraktaren ska uppleva och känna. Bara genom att lägga 

så mycket fokus på hur den nya bebyggelsen skulle uppfattas och läsas av menar jag att denna del av 

processen styrdes av ett semiotiskt synsätt på stadsplanering. Denna del av processen stämmer väl 

överens med blåklassificeringen, eftersom de egenskaper som lyfts fram är så tydligt knutna till 

estetiska och kulturhistoriska egenskaper.  

De immateriella egenskaper som var så viktiga i inledningen av planeringsprocessen, dvs demokratiskt 

boende, egenskaper som skapar gemenskap, sociala nätverk och liknande, tas inte alls upp i 

blåklassificeringen. Det är tydligt att stadsmuseet inte tar hänsyn till intentionerna bakom planeringen 

utan enbart förhåller sig till den konkreta byggnaden. Detta kan i just detta fall ha att göra med att 

dessa eftersträvade egenskaper aldrig har realiserats. Det som skulle bli en tillgänglig, levande och 

demokratisk plats, med en park full av folkliv, aktiviteter och verksamheter, är numer en öde plats. 

Den har mest blivit en plats man passerar mellan Medborgarplatsen och pendeltågsstationen. Avsikten 

att Fatbursparken skulle binda ihop de två punkterna har snarare resulterat i att de känns långt ifrån 

varandra. Även det monumentala och storslagna som skulle bidra till områdets speciella karaktär har 

snarare medfört till att göra området till en kylig och folktom plats med låg upplevd trivsel.  
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8 Sammanfattning 
 

I Denna uppsats har vilka egenskaper som eftersträvades i planeringsprocessen av Södra 

stationsområdet i allmänhet och Bofills båge i synnerhet undersökts. Uppsatsen har också undersökt 

vilka egenskaper som lyftes fram när Stockholms stadsmuseum gjorde sin kulturhistoriska 

klassificering av Bofills båge 2013 samt jämfört dessa egenskaper med varandra.  

Uppsatsens målsättningen är att bidra till en ökad förståelse för 1980- och 1990-talets bebyggelse och 

för de planeringsprocesser som ledde fram till denna. Förhoppningen är att därmed placera denna 

bebyggelse i ett större sammanhang.    

Södra stationsområdet var en gammal bangård som förvärvades av Stockholms stad 1979 med 

avsikten att anlägga en ny stadsdel, ett 25 hektar stort bostadsområde. 1980 anordnade staden en 

öppen idétävling som resulterade i 125 inlämnade förslag. Syftet med denna tävling var att bilda sig en 

uppfattning om de tankar och idéer som var rådande för tiden samt att få inspiration inför det 

kommande planeringsarbetet. Området delades in i 14 tomter som fördelades på lika många 

byggherrar. En av dessa var HSB som tilldelades den tomt där Bofills båge ligger i dag. HSB i sin tur 

anordnade en egen tävling där de bjöd in tre olika arkitektkontor att delta. Vinnaren av denna tävling 

blev arkitekten Ricardo Bofill och hans arkitektkontor Taller de Arquitectura.  

I idétävlingen var det främst egenskaper kopplade till sociala aspekter, exempelvis demokratiserat 

boende samt närhet till arbete och social service som eftersträvades, men även estetiska, ekonomiska, 

ekologiska och kulturhistoriska aspekter. När det kommer till egenskaperna i planeringsprocessen av 

Bofills båge var det primärt estetiska egenskaper som eftersträvades. 

Jag har undersökt dessa två tävlingar och de efterföljande processerna för att definiera de egenskaper 

som eftersträvades. Till min hjälp har jag haft en teoretisk referensram bestående av semiotik, 

postmodernistisk arkitekturteori, samt Riksantikvarieämbetets definition av begreppet egenskap. 

Stockholms stadsmuseum lyfter i sin kulturhistoriska klassificering, utifrån Riksantikvarieämbetets 

plattform, enbart fram kulturhistoriska aspekter med utgångspunkt i arkitekturhistoriska och 

formhistoriska egenskaper. Det är också tydligt att det faktum att Bofills båge är en emblematiskt 

postmodern byggnad var en av huvudanledningarna till att stadsmuseet valde att blåklassificera den.  
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