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Hagsätra och Rågsved är förorter som planerats 
och byggts ut under en begränsad tid. Sentida 
tillägg spelar en mycket underordnad roll. För-
orterna speglar därför på ett tydligt sätt 1950-ta-
lets stadsplanering och arkitektur och har som 
representanter för denna tid ett stort kulturhisto-
riskt värde. Vid förtätning av förorterna är det ur 
kulturhistorisk synvinkel viktigt att utvecklingen 
sker med hänsyn till den befintliga karaktären. 
   I rapporten finns en analys av områdets 
känslighet-tålighet som framför allt omfattar sta-
dens mark. I denna har gjorts en prioritering av 
vilka karaktärer och funktioner som är viktigast 
att bevara i stadsutvecklingen, var man kan göra 
vissa förändringar och var man kan göra större 
ändringar. Som exempel är det centrala, rikt för-
grenade, trafikseparerade park- och grönstråket 
mycket känsligt för ändring, liksom naturom-
rådena i nordväst och sydost, vilka dels ingår i 
förortenas planerade kultur- och rekreationsytor, 
dels utgör länkar till områdets äldre historia och 
förhistoria. Industriområden och obebyggda ytor 
vid större vägar bedöms däremot som tåliga för 
ändringar. 
   Analysen avslutas med råd om hur de kul-
turhistoriska kvaliteterna kan tas tillvara som 
en tillgång i stadsutvecklingen, t.ex. genom att 
bygga vidare på den karaktäristiska kombina-
tionen topografi - grönska - trafikseparering - 
bebyggelse.  

Sammanfattning

Hagsätra och Rågsved

Stockholms kommun
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Bakgrund

Stockholm växer i snabb takt med stor bostads -
brist som följd. Fram till är 2020 har staden
som mål att bygga 40 000 nya bostäder och
ytterligare 100 000 fram till år 2030. Hagsätra
och Rågsved har ett bra läge nära kollektivtra k
och natur och en relativt gles bebyggelsestruktur
varför målet satts att bygga 3 000 bostäder för
cirka 7 500 invånare inom stadsdelarna.

Syfte
Exploateringskontoret vid Stockholms stad har
gett Nyréns Arkitektkontor i uppdrag att göra en
kulturmiljöutredning för stadsdelarna Hagsätra
och Rågsved. Kulturmiljöutredningen är en
av era utredningar som staden låter ta fram i
planeringens tidiga skede.

Syftet med kulturmiljöutredningen är att
undersöka, beskriva och analysera vari de kul -
turhistoriska kvaliteterna i stadsdelarna består.
Den framtagna kunskapen ska fungera som
ett stöd i planeringen så att de kulturhistoriska
kvaliteterna kan tas tillvara som en tillgång i
stadsutvecklingen. Syftet är också att kulturmil -
jöanalysen ska utgöra ett underlag i den avväg -
ning mellan allmänna (bl.a. kulturvärden) och
enskilda intressen som ytterst görs av stadens
tjänstemän och politiker.

Metod

Den kulturhistoriska värderingen är en fri til l -
lämpning av Riksantikvarieämbetets analysme -
tod ”Kulturhistorisk värdering av bebygelse”
från 2001. Utifrån metoden har områdets kultur -
historiska värde identi erats med utgångspunkt
från arkivstudier och en inventering av området.
I utredningen ingår även en analys av områdets
känslighet och tålighet för ändringar. Analysens
utfall grundar sig på platsens historiska och
fysiska kvaliteter.

Arbetet med kulturmiljöanalysen har bedrivits i
en grupp bestående av byggnadsantikvarie och
en landskapsarkitekt med inriktning på kultur -
miljö. Besök och inventering på plats genomför -
des under vintern 2016-2017.

Avgränsning

Kulturmiljöanalysen omfattar hela stadsdelarna
Hagsätra och Rågsved.

Gällande lagrum
Plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 6 § så ska
”bebyggelse och byggnadsvek utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskaps -
bilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av god helhetsverkan”. Dessutom ska
”ändringar och tillägg i bebyggelsen göras var -
samt så att be ntliga karaktärsdrag respekteras
och tillvaratas”.

Varsamhetskravet i plan- och bygglagen, d.v.s. 8
kap. 17 §, gäller vid ändring och yttning av alla
byggnader, oavsett eventuellt utpekande eller
skydd i detaljplan.

Ingen detaljplan med skydds- eller varsam -
hetsbestämmelser nns inom området. Det
är byggnadsnämnden som vid bygglov- och
planärenden avgör om bebyggelsen kan anses
vara särskilt värdefull och därmed omfattas av
förvanskningsförbudet, 18 kap. 13 §.

Kulturmiljölagen

I stadsdelarna nns historiska lämningar av olika
slag. De nns registrerade i Riksantikvarieäm -
betets fornminnesregister. Lämningarna omfattar
både torpargrunder, fossila åkrar, hällristningar,
runristningar och betongfundament från andra
världskriget.

Ortofoto med stadsdelarna Hagsätra och
Rågsved markerade
Källa: Stockholms stad samt Google Maps

Inledning

Fornlämningar är lämningar efter människors
verksamhet under forna tider, som har till -
kommit genom äldre tiders bruk och som är
varaktigt övergivna. För att automatiskt skyddas
av Kulturmiljölagen kap 2 ska lämningen vara
tillkommen före 1850.
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Inledning

Länsstyrelserna har dock rätt att besluta om
fornlämningsförklaring av yngre lämningar ifall
de i övrigt uppfyller kriterierna för fornlämning.
Det är förbjudet att utan tillstånd enligt kultur -
miljölagen kap 2 rubba, ta bort, gräva ut, täcka
över eller genom bebyggelse, plantering eller på
annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Kulturhistorisk klassi cering

Stockholms stadsmuseum har inventerat
och klassi cerat bebyggelsen i Hagsätra och
Rågsved år 2004-2008. Inventeringen och
klassi ceringen omfattar bebyggelse uppförd
före 1990. Koloniområden och parklekar är inte
inventerade.

Klassi ceringen används i det dagliga arbetet
inom Stockholms stads olika förvaltningar; i
samband med detaljplanering, bygglovsprövning
och rivningsansökningar. De olika klasserna kan
kopplas till plan- och bygglagens varsamhets -
bestämmelser och förbud mot förvanskning vid
ändring (PBL kap 8:13, 8:14 och 8:17).

De esta byggnaderna i stadsdelen är klassade
som gula – de har ett visst kulturhistoriskt värde
och där gäller varsamhet vid ändring.

Ett mindre antal välbevarade eller särpräglade
byggnadsmiljöer, ofta i centrala lägen, är klas -
sade som gröna, till exempel centrumbyggnaden
i Rågsved och Hagsätraskolan.

Hagsätraskolans aula är en unik byggnad i bru -
talistisk modernistisk stil, skapad av en namn -
kunnig arkitekt. Det är den enda byggnaden
inom stadsdelarna som klassi cerats som blå,
den högsta klassen där byggnadens värde är så
stort att den utgör ett potentiellt byggnadsminne
som skulle kunna skyddas i kulturmiljölagen.

För den grön- och blåklassade bebyggelsen
gäller krav på varsamhet vid ändring, men
kommunen kan även välja att tillämpa förvansk -
ningsförbudet vid ändring.

Stockholms
stads karta med
Stockholms
stadsmuseums
kulturhistoriska
klassi cering samt
fornminnen från
fornminnesregistret.
Källa: DpWebmap
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Stadsplanering i Stockholm 

Strävan efter en sund och säker stad

I takt med industrialiseringen på 1800-talet 
uppstod en kraftig urbanisering i landets större 
städer. Eftersom inflyttningen till städerna och 
bostadsbyggandet inte var helt koordinerade 
uppstod gång på gång bostadsbrist. Trångbodd-
heten var stor och de hygieniska förhållandena 
undermåliga. Sjukdomar som kolera och tbc 
grasserade och barnadödligheten var stor. 
   Ett av medlen för att uppnå hälsosamma bostä-
der var byggnadsförordningarna och stadgorna 
som gradvis infördes under 1870-talet. I Stock-
holm reglerades byggnadshöjder i förhållande 
till gatubredder och tomternas exploatering 
begränsades så att det alltid skulle finnas en in-
nergård där tillräckligt med ljus och luft kom in 
även i lägenheter i husens bottenvåningar. 
   Inne i rutnätsstaden skapades parker på annars 
svårbebyggda ytor samt trädbevuxna esplanader. 
I parkerna och längs med esplanaderna skulle 
invånarna ges möjlighet att promenera i sund 
luft och solsken. Innergårdarna bidrog dock inte 
så mycket till den hälsosamma luften och grön-
skan. Som en reaktion på detta uppstod tanken 
på storgårdskvarter som kom att förverkligas på 
1920-talet, till exempel i Rödabergsområdet i 
Vasastan. 
   På storgårdarna fanns mer utrymme för växt-
lighet och barnens lek. Fortfarande innebar dock 
kvartersstrukturen mörka bostäder i vissa lägen. 
På 1930-talet slog därför idéerna om hus i park 
igenom. Genom att bygga fristående lameller 
med genomgående lägenheter gavs likvärdig 
tillgång till ljus och luft. Hammarby är exempel 
på en stadsdel där dessa idéer fullt ut genomför-
des. De fristående lamellhusen är oregelbundet 
placerade så att de följer topografins höjdkur-
vor och mellan husen finns sparad naturmark. 
Lamellhusstaden led dock brist på samlande 
funktioner och platser.

Historik

Stockholms generalplan 1952, dagens Hagsätra-
Rågsved markerat med streckad oval.
Markdisposition i ytterområdena (kartan något 
beskuren). På kartan syns funktionssepareringen 
i bostadsområden och industriområden med 

mellanliggande grönstråk, ofta innehållande 
trafikleder. Tunnelbanan syns passera det planerade 
Rågsved-Hagsätra för att löpa vidare mot 
Huddinge.
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Under andra världskriget utarbetades de första 
så kallade grannskapsenheterna i Stockholm 
med inspiration från sekelskiftets tankar om 
trädgårdsstäder i England, utvecklade under 
1920-talet i USA. Planerna för trädgårdsstaden 
Radburn utanför New York från 1929 fick stor 
spridning i Europa och accepterades som en ny 
grundprincip för planeringen av nya bostadsom-
råden. I England ingick grannskapstanken i de 
stora utbyggnadsplanerna för London som utar-
betades i början av 1940-talet och resulterade i 
”The Greater London Plan” 1944. Grannskaps-
planeringen i England följdes noggrant från 
Sverige och manifesterades i Sven Markelius 
program för generalplan ”Det framtida Stock-
holm” år 1946. Tankarna i detta program låg till 
grund för Stockholms generalplan från 1952 och 
i förlängningen för Stockholms tunnelbaneföror-
ter i söder- och västerort.  
   Grannskapsenheten var en del av en decentra-
liserad stad med naturnära och sunda förorter 
med väl utvecklade förbindelser med stadens 
centrum. En förutsättning för dessa var beslutet 
om ett storskaligt tunnelbanenät i Stockholm 
som togs 1941. Trots att Stockholms befolkning 
endast uppgick till 600 000 personer och en tun-
nelbanesatsning enligt samtida beräkningar inte 
lönade sig för en befolkning under en miljon, 
vågade man ta beslutet då prognoserna visade 
på en kraftigt ökad befolkningstillväxt och en 
utökning av bilismen. Den decentraliserade sta-
den uppkom i krigens skugga och skulle också 
minska den ekonomiska och mänskliga förlusten 
vid eventuella framtida terrorbombningar. 
   Från och med slutet av 1940-talet växte nya 
förorter upp i de lantliga omgivningarna väster 
och söder om staden till övervägande del utfor-
made efter idéerna i Det framtida Stockholm. 
I mitten av varje stadsdel skulle det finnas ett 
centrum med nödvändig kommersiell och kol-
lektiv service. 

Grannskapsenheter och satellitstäder

Stockholms generalplan 1952, dagens 
Hagsätra-Rågsved markerat med streckad oval. 
Arbetsområden och transportanläggningar (kartan 
något beskuren). Av kartan framgår att inga 
betydande industriområden förlades till Rågsved 
- Hagsätra. Ett litet område mellan Älvsjöbadet 

Historik

och Magelungsleden är markerat, liksom dagens 
industriområde i Snösätra. I Rågsvedsdalen tänkte 
man sig en rangerbangård. 
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Stockholms generalplan 1952, dagens 
Hagsätra-Rågsved markerat med streckad oval.
Grönområden i ytterområdena (kartan något 
beskuren). Grönytorna runt Rågsved - Hagsätra är 

Historik

Bostadshusen skulle vara av olika storlek och 
karaktär för att ge en variationsrik stadsbild och 
erbjuda moderna bostäder. Byggnaderna skulle 
uppföras som hus i park, med bevarad naturmark 
och med sjunkande exploateringstal från centrum 
och utåt. Alla bostäder skulle ligga på gångav-
stånd från tunnelbanan och genom trafiksepare-
ring skulle bilar kunna föras fram i området utan 
att störa gångtrafiken. En grannskapsenhet skulle 
bestå av ett väl definierat område om 10 000 – 15 
000 invånare som genom sin storlek och struktur 
skulle skapa överblick, hemkänsla och samhörig-
het. I dessa grannskap skulle även demokratiskt 
sinnade människor fostras, i förlängningen 
människor som inte skulle låta sig förledas av 
någon krigshetsande demagog. 
   Områdenas avgränsning utgjordes ofta av 
trafikleder eller en krans av naturmark. Grann-
skapsenheten planerades med hänsyn till ter-
rängen, vegetationen och utsikten. Ofta sparades 
äldre gårdsmiljöer, vars byggnader kom att 
användas för olika kommunala verksamheter och 
tillhörande park- eller hagmark utnyttjas som 
allmänt tillgänglig rekreationsyta. Årsta är ett 
exempel på en tidig grannskapsenhet.
   Den växande bilismen blev med tiden ett stort 
säkerhetsproblem, särskilt för barnen. Samtidigt 
sågs bilen som en oundviklig del av välfärds-
samhället. Staden upplevdes på ett nytt sätt 
från bilen i hög fart och efter andra världskriget 
var även vyn från förarsätet en parameter vid 
planeringen av staden, t.ex. vid användningen 
av skulpturala effekter i stadslandskapet. Den 
ökade trafiken gjorde också att trafiksepareringen 
utvecklades. Barnen skulle kunna röra sig säkert 
mellan bostad, skola och centrum. Redan i tidiga 
tunnelbaneförorter som Kärrtorp och Bandhagen 
finns utvecklade gångstråk som aldrig eller sällan 
korsar någon gata. 

utlagda som parker. Den då befintliga skjutbanan 
och Älvsjöbadet föreslås kompletteras med en 
idrottsplats.
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Holger Blom och parkerna

Holger Blom var utbildad arkitekt och stads-
trädgårdsmästare i Stockholm mellan 1939 och 
1971. Han blev en inflytelserik person som kom 
att programmera parkerna och höja deras status 
i stadsplaneringen. Holger Bloms parkprogram 
från 1946 kom att ingå i generalplanen från 
1952 och har varit en naturlig del i planeringen 
av efterkrigstidens tunnelbaneförorter. Parkerna 
anlades på därför lämplig mark och inte som 
tidigare på svårbebyggda och därför överblivna 
impediment. De gröna miljöerna ingick som ett 
stadsbyggnadselement jämbördigt med byggna-
der, torg och gator. Parkerna skulle fungera som 
stadens lungor och luckra upp den kompakta 
staden genom ett rikt förgrenat stråksystem. 
Medborgarna skulle inte vara hänvisade till 
friluftsliv utanför stadens gränser.

“Som ett rutnät silar parkstråken genom bebyg-
gelsen. De inte bara luckrar upp staden utan 
särskiljer på ett trivsamt och även ur modern 
kommunikationssynpunkt praktiskt sätt de olika 
stadsdelarna. Fullt utbildat fungerar parkstråket 
så, att parkremsorna löper ut från bostädernas 
trädgårdssida, förenas och flyter in i den stora 
parken för lek, tummel och samling. Kedjor av 
sådana parker leder ut till de lantliga utflykt-
sparkerna. I de sammanhängande parkerna 
utbildas ett trafiksystem av vägar, huvudsakligen 
för gående men även för cyklande och skidå-
kande – ja, även för motorfordon. Gång- och 
cykelstigarna kopplas från motorfordon och 
löper för sig. De stora huvudvägarna till staden 
förlägges till parkstråket” (Holger Blom beskri-
ver parkprogrammet i Byggmästaren 1946:16)

Holger Blom var modernist. Han tillhörde 
den generation som bröt med klassicismens 
dekorativa anda och istället omfamnade nyttan 
och funktionen hos arkitekturen. För att en 
park skulle fungera i staden skulle den ha rätt 
storlek, rätt form, lämplig topografi och ett lätt 
tillgängligt läge. Holger Blom vände sig mot de 
formella parkerna avsedda för stilla promenader, 
där man inte fick beträda gräset och där barn var 
bannlysta. Han ansåg att den forna uppdelningen 
i nyttoträdgårdar och trädgårdar till lyst var 
förlegad. 
   Parken skulle vara lätt tillgänglig för daglig 
användning och väl utformad för alla olika 
åldersgruppers lek eller rörelsebehov. Den skulle 
anpassas efter de naturliga förutsättningarna på 
platsen så att olika parker skiljde sig från varan-
dra och därmed också fungerade som identitets-
skapare i de olika stadsdelarna. Detta uteslöt 
inte att delar av parkerna samtidigt utgjorde 
romantiska oaser som tillfredsställde medborgar-
nas skönhetsbehov. Parkerna skulle även fyllas 
med kulturella evenemang och parkteatern är en 
skapelse från denna tid. 
   Under Holger Bloms tid tillkom flera gröna 
stråk på Kungsholmen och Södermalm, men han 
kom endast att drömma om en grön förbindelse 
mellan Kungsträdgården och Humlegården. Yt-
terstadens tunnelbaneförorter kom däremot att få 
ett rikt utvecklat parksystem som han själv stolt 
konstaterade i sina memoarer.

Schematiskt inlagda befintliga eller möjliga 
parkstråk i Stockholm. Illustration ur Holger Bloms 
artikel "Stadsparken - synpunkter på Stockholms 
parkproblem" efter ett anförande för Samfundet 
St. Erik i  december 1939. Redan då hade Holger 

Blom visionen om ett parksystem klar för sig. 
Hagsätra och Rågsved är ännu inte påtänkta som 
förorter och redovisas som en del av parkstrukturen. 
Källa: Samfundet St. Eriks årsbok 1940.

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
17

-0
3-

15
, D

nr
 2

01
6-

05
32

9



10
Hagsätra och Rågsved |  Kulturmiljöanalys

Historik

Landsbygd

Marken där stadsdelarna Hagsätra och Rågsved 
ligger, utgjorde sedan 1600-talet Älvsjö säteris 
utmarker. Den enda bebyggelsen bestod av 
spridda torp som idag endast lever kvar genom 
att de fått ge namn åt olika gator och områden i 
stadsdelarna. Endast Snösätra torp ansågs vara 
värt att bevara för framtiden. Snösätra brandhär-
jades dock 1970 och revs sedermera. 
   I stadsdelen Hagsätra fanns torpen Hag-
sätra och Ormkärr. Hagsätra nämns i början 
av 1600-talet. Det brukades fram till 1938 och 
låg ungefär där Glanshammarsgatan övergår i 
Hagsätravägen och nåddes från stora landsvägen 
från Stockholm mot Huddinge. Vägsträckningen 
finns kvar vid naturmarken mot Älvsjöba-
det. Torpet revs 1957 men några av uthusens 
stengrunder, bland annat en smedja, finns kvar 
i skogsområdet norr om vägen. Ormkärr låg 
vid gamla Huddingevägen, vid dagens Glans-
hammarsgatan nordväst om Hagsätra centrum 
och tillkom också under 1600-talet. Ett nytt 
boningshus uppfördes under sent 1800-tal. När 
gårdsmiljön exploaterades med ny bebyggelse 
flyttades boningshuset till Tyrestaskogen, att 
användas som föreningslokal. 
   I stadsdelen Rågsved fanns torpen Rågsved, 
Snösätra, Bjursätra och Fagergren. Rågsved låg 
i dalgången ovanför Nynäsbanan, väster om 
Rågsvedsvägen nära brofästet mot Högdalen. 
Torpet nåddes västerifrån från torpet Hagsätra. 
Namnet Rågsved nämns för första gången 
1608 men bebyggelsen som revs 1956 var från 
tidigt 1900-tal. Bjursätra som nämns i källorna 
första gången 1627 låg i samma dalgång längre 
söderut, i korsningen Rågsvedsvägen-Sköl-
lerstavägen. Bjursätra nåddes söderifrån, från 
landsvägen mot Huddinge. Torpet var bebott 
fram till 1951 då det revs. Torpet Fagergren 
låg nära Bjursätra, nedanför slänten mot gamla 
Huddingevägen. Det nämns första gången 1628 
men revs redan 1909. Snösätra, som nämns för 

första gången 1603, låg vid kanten av dagens 
koloniträdgårdar vid Snösätravägen. Det nåddes 
söderifrån från landsvägen mot Huddinge, på en 
väg ungefär i läge för dagens gångstråk närmast 
slänterna i Kräppladalen. Det är det enda av tor-
pen som sparades när förorten byggdes ut för att 
utgöra en länk till områdets historia. Det brand-
härjades dock 1970 och revs slutligen 1975. 
Kvar finns några grundstenar och en jordkällare 
som används av koloniföreningarna som räknas 
som fornminne med beteckningen Stockholm 
nr 378. Snösätra Norra fritidsträdgårdsförenings 
klubbhus ligger på boningshusets plats.
   Stockholms stad köpte upp stora delar av 
Älvsjö egendom redan år 1930, ett långsiktigt 
markförvärv utan att några konkreta planer fanns 
på exploatering. Det blivande Hagsätra och 
Rågsved låg avlägset vid gränsen till Huddinge, 
avskuret från närförorterna Årsta och Enskede 
genom Örby slotts ägor. Ett friluftsbad, Älvsjö-
badet, som fortfarande finns kvar anlades dock 
på 1930-talet och ritades av funkisarkitekterna 
Nils Ahrbom och Helge Zimdahl. 
   Under kriget ingick det som idag är Rågsveds 
friområde i Stockholms luftförsvar. Där finns 
idag rester av fundament till luftvärnskanoner 
och kulsprutor. När Sovjetunionen invade-
rade Baltikum 1944 kom många flyktingar 
till Sverige. De placerades ut i över 100 läger 
runt om i landet. Ett av lägren fanns 1943-45 
vid Snösätragränd, i södra delen av nuvarande 
industriområdet Snösätra. Efter att lägret revs 
användes området som upplagsplats för material 
till utbyggnaden av Rågsved. Dagens förfallna 
och delvis rivna byggnader är till största delen 
uppförda runt 1960. 

1 Torpet Ormkärr 1957, 
foto Lennart af Petersens. 
Källa: SSM
2 Hagmark i ett dalstråk 
i Hagsätra år 1957, foto 
Lennart af Petersens. 
Källa: SSM
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Topografiska korpsens karta år 1861. 
Källa: SSA
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Generalplanen för Rågsved, Hagsätra 
och Älvsjö centrum från 1957. Källa: 
Stadsbyggnadsexpeditionen

Planeringen av Hagsätra och 
Rågsved

1950 förvärvade staden delar av Örby, vilka 
omgående planlades och exploaterades med 
först Bandhagen och sedan Högdalen. När 
staden beslutat sig för att utöka den planerade 
tunnelbanan även till dessa stadsdelar låg fältet 
öppet för ytterligare utvidgning mot Rågsved 
och Hagsätra. Stadsplanekontoret lade 1953 
fram ett förslag till generalplan för området med 
två självständiga tunnelbanestäder, Rågsved och 
Ormkärr, med cirka 14 000 invånare vardera och 
direkt förbindelse via tunnelbanan till Älvsjö 
station där ett stort shoppingcentrum planerades.
   Detaljplaneringen för Rågsved påbörjades 
omedelbart medan man försökte lösa försla-
gets något komplicerade anslutning till Älvsjö. 
Planområdet hade också en svårbemästrad 
topografi med stora höjdskillnader. Dalgångarna 
som borde vara de lättaste att bebygga visade 
sig vara ler- och torvfyllda till ett så stort djup 
att det skulle bli mycket kostsamt att planera in 
bostadsbebyggelse där. 
   Samtidigt planerades för de framtida trafik-
lederna i och runt Stockholm. Huddingevägen 
hade i samband med Årstas utbyggnad breddats 
till en fyrfilig väg, men i höjd med Hagsätra var 
den fortfarande en smal landsväg. För att få en 
effektiv infartsled, till vilken även den plane-
rade Salemleden kunde fogas (aldrig utförd), 
behövde vägsträckningen ses över. Hudding-
evägens nya sträckning mellan Nynäsbanan i 
norr och kommungränsen mot Huddinge i söder 
byggdes ut 1956-1961 och blev Stockholms 
första vägsträcka med motorvägsstandard 
(planskilda korsningar, särskilda på- och avfarter 
och mittremsa mellan körbanorna). Infartsleden 
komplicerade förbindelsen mellan det blivande 
Ormkärr och Älvsjö ytterligare och man måste 
göra ett omtag med generalplanen. 
   Under tiden hade de enskilda stadsplanerna för 
Rågsved hunnit fastställas och när den nya gene-

Historik

ralplanen stod klar 1957 var stora delar av Råg-
sved redan bebyggda. Den omvända ordningen 
och bristen på blandad bebyggelse med inslag 
av småhus ifrågasattes från kameralt håll, men 
eftersom planerna inte direkt stred mot general-
planens intentioner lät man arbetet fortgå. 
   Den nya stadsdelen som kom att kallas 
Hagsätra byggdes däremot ut i överensstäm-
melse med den nya generalplanen. Arbetsnamnet 
Ormkärr föll bort och kom istället att beteckna 
området väster om Huddingevägen som under 
1960-talet till stora delar bebyggdes med radhus 
- helt i linje med den blandstad som eftersträva-
des. 
   Hagsätra och Rågsved utgör inte några 
utpräglade ABC-städer (arbete-bostad-centrum) 
som Farsta eller Vällingby. Mindre arbetsplatser 
finns dock i de verksamhetsområden som lades 
ut i trafikstörda lägen längs med tunnelbanan. 
Platsen för dagens verksamhetsområde vid Hud-
dingevägen tänktes vara ett grönt stråk, delvis 
bebyggt med radhus. Man tänkte sig att de flesta 
invånarna skulle pendla till arbetstillfällen inne i 
centrala Stockholm. 
   Hagsätras och Rågsveds centrum är i förhål-
lande till den tänkta folkmängden små och något 
köpcentrum i Älvsjö kom inte till stånd. Istället 
fick  invånarna vända sig till det år 1959 öpp-
nade Högdalens centrum vars serviceutbud och 
kommersiella utbud var större. 

Centrumbebyggelse

Hyreshus

Villor, radhus

Industri
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Områdets framväxt i kartbilder och ortofoto

Häradsekonomiska kartan 1901 - 1906
Källa: Lantmäteriet

Ekonomiska kartan 1951
Källa: Lantmäteriet

Historik
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Ortofoto 1958
Källa: Lantmäteriet

Stadskartan 2014
Källa: Stockholms stad

Historik
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1 Flygfoto över Snösätra- och Bjursätrahöjden med Bjursätragatan som huvudtrafikgata. Högst 
exploatering med punkthus närmast tunnelbanan. Foto Oscar Bladh 1958. Källa: SSM
2 Snösätraskolan under uppförande 1958. Källa: SSM
3 Vallhornsgatan år 1963. Kontrasterande husvolymer. Liten lekpark och sparade träd inpå 
bebyggelsen. Källa: Vardag i Vantör
4 Bjursätrahöjden med den lokala butikslängan år 1962. Källa: Vardag i Vantör

Rågsved

Östra delarna

De först byggda delarna av Rågsved är om-
rådena på höjderna öster om tunnelbanan. 
Snösätrahöjden och Bjursätrahöjden bebygg-
des med lamellhus som tillsammans formade 
bilfria gårdsmiljöer. En mindre affärslänga på 
vardera höjd sörjde för dagliga inköp. Dessutom 
planlades två kiosker längs med Bjursätragatan. 
Den småskaliga bebyggelsen påminner starkt 
om 1940- och det tidiga 1950-talets byggnads-
sätt och innehåller mestadels lägenheter på 2 och 
3 rum och kök. Närmast tunnelbanan byggdes 
på båda höjderna punkthus som gav en högre 
exploatering. 
   I dalen mellan höjderna ner mot tunnelbanan 
anlades ett grönt sammanbindande stråk med 
en större central lekpark. Den hade en parklek 
med anställd personal och olika lekytor anpas-
sade efter barnens olika åldrar. Lekparken var 
mycket välutrustad. Där fanns t.ex. lekstugor 
som kunde förbokas. På Snösätrahöjden byggdes 
tidigt Snösätraskolan för låg- och mellanstadiet, 
men barnomsorgen med förskolor tillkom först 
senare. 
   Bjursätragatan löper i en slinga runt området. 
På dess östra sida planerades i generalplanen 
radhus. Dessa kom inte till utförande, utan änd-
rades efter en tidig medborgardialog i slutet av 
1970-talet till flerbostadshus med större lägen-
heter. Invånarna ville få en möjlighet att bo kvar 
i stadsdelen när familjerna växte och samtidigt 
ville man stärka det sjunkande invånarantalet så 
att affärer och service blev kvar. 
   På 1980-talet förbättrades tillgängligheten till 
höjderna genom en hiss nära tunnelbanan samt 
en bro över den centrala dalgången. 
   I början av 2000-talet förtätades området med 
några punkthus och lameller. Då öppnades också 
en lokal busslinje som trafikerade höjderna. 

Området öster om höjderna, ner mot Magelung-
en, behölls som en del av Stockholms övergri-
pande grönstruktur. Det gamla torpet Snösätra 
fungerade som en länk till områdets historia och 
fick en användning för friluftslivet, framför allt 
som lokal för koloniträdgårdsföreningarna som 
startade i början av 1960-talet respektive slutet 
av 1960-talet. 
   Stadens parkteater hade sin scen mellan 
Bjursätragatan och friluftsområdet runt Snösätra 
torp. En ändamålsenlig plan yta med plats för 
scen och parkettplatser, samt gradängplatser på 
bakomliggande slänt, hade skapats av tipp-
massor från anläggningsarbetena i Rågsved. 
Det höga läget gjorde vyn över landskapet till 
teaterns måleriska fond. Området kallades för 
"Sellbergstippen"  och i slutet av 1970-talet kom 
den för punkeran legendariska Sellstockfestiva-
len att avhållas här. Fortfarande används Sell-
bergstippen, även "Perssons betong" kallad, av 
Rågsvedsborna som samlingsplats, till exempel 
vid valborg.   

Historik
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Historik

1 Del av Rågsveds sammanbindande och 
trafikseparerade gångstråk och parker. 
Översiktsplan från 1955. Källa: Trafikkontorets arkiv, 
SSA
2 Planteringsritning från 1960 för östra Rågsveds 
centrala park - Rågdalen. Parker och stråk 
kompletterades med ett stort antal träd. Källa: 
Trafikkontorets arkiv, SSA
3 Snösätra gårds ekonomibyggnader år 1970 vid 
kanten av den tidigare åkermarken. Källa: SSM
4 Parkteatern i Rågsved 1968 på den så kallade 
Sellbergstippen, även kallad Perssons betong. 
Källa: SSM
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Centrum

Rågsveds centrum stod klart först 1959, samma 
år som tunnelbanan invigdes. Planeringen av 
centrum hade dragit ut på tiden, till del beroende 
på de dåliga markförhållandena i dalgången. 
Först planlades ett mer traditionellt rektangu-
lärt torg, men 1958 inkom Stockholmshem 
med arkitekten Kell Åström med ett omarbetat 
och bantat förslag som fick plats på den lilla 
klipphyllan närmast tunnelbanan. Den nya runda 
formen skulle medge varierande affärsytor, men 
hör även till Kell Åströms arkitektoniska palett. 
Han står också bakom de svängda höghusen på 
Södermalm, mellan Södersjukhuset och Tantol-
unden. Till centrum förlades Rågsveds ungdoms-
gård med omfattande verksamhet för de många 
barn och ungdomarna i området. Torget belades 
med smågatsten i ett grafiskt mönster som utgick 
från en central dubbeldamm. En skulpturalt 
utformad och mångarmad ljusarmatur lyste upp 
torget tillsammans med vanliga klotlampor och 
vid dubbeldammen fanns fasta bänkar. 
   Den låga centrumbyggnaden kontrasterade 
medvetet mot de höga punkthusen på höjderna 
runtomkring. De dåliga markförhållandena 
gjorde att torget stod för sig själv, omgivet av 
parkeringar, idrottsplan, Rågsveds skolas gård 
och ett ensamt flerbostadshus. På 1960-talet 
tillkom en idrottshall strax väster om centrum. 
Torget blev dock en otrygg plats under den tid på 
dygnet som verksamheterna höll stängt. Längre 
norrut längs med Rågsvedsvägen etablerades 
efterhand ett verksamhetsområde med låga verk-
stads- och kontorsbyggnader.
   I början av 1980-talet byggdes ett servicehus 
med vårdcentral i anslutning till centrum på 
tidigare parkeringsytor. Genom detta fick de 
äldre pionjärinvånarna i Rågsved ett bekvämare 
boende med hiss och nära tillgång till centrums 
service, samtidigt som torget befolkades och 
till viss del kunde övervakas från de nya högre 
byggnadskropparna. Centrum kompletterades 
med ett Folkets hus på övre våningsplanet med 

ett längsgående burspråk och ventilationspå-
byggnad på taket. Troligen byttes samtidigt 
den mörkgrå plåtfasaden mot torget mot en ljus 
trapetskorrugerad plåt. På 1990-talet tillkom en 
fristående hiss vid Folkets hus med direktförbin-
delse till servicehuset via en spång. Samtidigt 
lades av tillgänglighetsskäl på torget en krans av 

1 Torgets markplanering 1959. Källa: Trafikkontorets 
arkiv, SSA 
2 Illustration över det blivande torget 1959. 
Lägg märke till den medvetna kontrasten mot de 
skulpturala höga punkthusen. Källa: Trafikkontorets 
arkiv, SSA
3 Rågsveds centrala dalgång cirka 1970. Det 
öppna odlingslandskapets vida vyer består. Källa: 
Vardag i Vantör 
4 Invigning av centrum 1959. Källa: Vardag i Vantör
5 Rågsveds centrum 1962. Källa: Vardag i Vantör

betongplattor närmast butikerna, utan hänsyn till 
markens speciella mönster. Troligen lades den 
ena delen av dammen igen vid samma tid. Den 
upphöjda bilparkeringen mot Rågsvedsvägen 
gjordes om till en torgyta och ett nytt parkerings-
däck byggdes lite längre bort. 

1
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5

Historik
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Västra delarna

Där markförhållandena nära Rågsveds centrum 
tillät högre bebyggelse uppfördes flera punkt-
husenklaver  Raden med punkthus närmast 
Rågsvedsvägen byggdes särskilt höga för att 
kompensera den obebyggda marken närmast 
centrum. Längre bort från centrum och tunnelba-
na sjönk exploateringstalet enligt grannskapsen-
hetens schema och de längsgående höjdryggarna 
bebyggdes med lamellhus i landskapets riktning. 
Det gjorde att färre bilfria gårdsrum skapades. 
Systemet med gröna stråk och planskilda kors-
ningar gjorde dock att man i de centrala delarna 
kunde röra sig fritt i förhållande till biltrafiken.           
   I Rågsveds västra del fanns flera mindre 
lekytor samt två större lekplatser med orga-
niserad parklek, Fjädern och Hagdalen när-
mare Hagsätra. Idag finns endast rester kvar av 
dessa parklekar. Den längsgående raden av 19 
punkthus (idag 21 punkthus) som är gemensam 
för Rågsved och Hagsätra, en gång ”Världens 
längsta punkthusrad”, ger områdena en egen 
karaktär.

1 Flygfoto över västra Rågsved och Hagsätra. 
Snösätrahöjden i förgrunden, därefter den 
obebyggda eller med låg bebyggelse bebyggda 
dalgången. De höga punkthusen står alla i 
samma väderstreck.och kontrasterar mot de lägre 
lamellerna som följer topografin. Oscar Bladh 1960. 
Källa: SSM
2 Sköllerstagatans lokala affärscentrum 1963. 
Källa: Vardag i Vantör
3 Lamellhus i västra Rågsved med kontrasterande 
punkthus i fonden. Foto 1963. Källa: Vardag i 
Vantör

Historik
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Historik

Hagsätra

Rågsved går sömlöst över i Hagsätra. De flesta 
stadsplanerna för Hagsätra fastställdes något 
senare mellan 1957-1959, ännu något senare för 
området Ormkärr. Vid mitten av 1960-talet var 
Hagsätra fullt utbyggt. Hagsätras bebyggelse 
närmast centrum utfördes ännu mer storskaligt 
än i Rågsved. De många punkthusen komplet-
teras här med åtta storskaliga skivhus. Samtidigt 
har mer plats gjorts för bilar i form av parke-
ringsplatser och garage, då parkeringsnormen 
under denna tid ökade, nästan från år till år. 
Bebyggelsen har på grund av markförhållandena 
och ekonomin förlagts längs med höjdryggarna 
vilket gör att få omslutande gårdsrum finns i 
området. 
   Arkitekturen för både lamellhus i tre-fyra 
våningar och högre punkthus och skivhus är 
modernistisk med övervägande ljusa enkla puts-
fasader med stora fönsteröppningar och generöst 
med balkonger. De kommunala bostadsbolagen 
stod bakom det mesta av bostadsbebyggelsen i 
Hagsätra men punkthusen mellan centrum och 
Hagsätraskolan uppfördes av mindre, privata 
byggherrar. 
   På 2000-talet har Ikano köpt upp det mesta av 
allmännyttans bostäder närmast centrum. Bo-
laget har påbörjat en renovering av sitt bestånd 
samt även byggt flera nya punkthus i området. 
De kompletterande punkthusen är väl anpassade 
till områdets karaktär medan fasadrenoveringar-
na endast delvis har utförts i samklang med den 
stilrena modernistiska arkitekturen, bland annat 
har balkongfronter fått en närmast postmodern 
detaljering och vid fönsterbyten har ljusinsläp-
pen minskats.
   Hagsätra skola förlades mitt i bostadsområdet 
och består på tidstypiskt vis av paviljonger för 
olika ändamål. Skolan i rött tegel ritades av den 
välkände arkitekten Sture Frölén. Han står även 
bakom skolans särpräglade aula i brutalistisk stil 
med fasader av cement och skulptural detalje-

ring. Aulan var tillgänglig även utom skoltid 
och nås enkelt från omgivningen via en gång-
väg genom en bit förädlad naturmark. Skolan 
nås via stråk av gångvägar avskilda från biltra-
fiken. Från skolan når man även idrottsplatsen, 
den större parkleken Milan, Älvsjöbadet och 
centrum på planskilda gångvägar. Idrotts-
platsen har sedan 1960-talet varit en viktig 
samlingsplats, även för barn och ungdomar i 
intilliggande stadsdelar. Idrottsplatsen har på 
2000-talet krympt i storlek när man uppfört 
nya radhus och flerbostadshus på områdes 
tennisplaner och handbollsplaner.  Parkleken 
Milan ligger i dalgången mot Älvsjöbadet och 
saknar idag organiserad lek, men har gjorts om 
till en aktivitetspark.   
   Älvsjöbadet ligger i Hagsätras nordvästra 
spets. Utomhusbadet invigdes redan 1938 och 
ritades av Nils Ahrbom och Helge Zimdahl. På 
1980-talet tillkom ny bostadsbebyggelse syd-
ost om badet som i byggnadssätt och arkitektur 
avviker från övrig bebyggelse i Hagsätra. Det 
är låga punkthus och tvåvåniga längor som är 
byggt i det öppna landskapet runt badet. Husen 
har dekorativa inslag och är grupperade kring 
små gårdar på ett typiskt postmodernt vis. 
Mellan Ormkärrsvägen och Huddingevägen 
etablerades under 1960-talet ett verksamhets-
område med låg bebyggelse som fungerar som 
en utlöpare till Älvsjö industriområde. 

1 Flygfoto av Oscar Bladh över Hagsätra 1960. 
Källa: SSM
2 Parktritning som visar gångstråk och den 
välutrustade lekparken Hagdalen. Lägg märke till 
hur topografin tagits omhand
Källa: Trafikkontoret, SSA
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1 Flygfoto över Hagsätra och Rågsved 1975. Källa: 
Vardag i Vantör
2 Olshammarsgatan 1960-tal. Källa Vardag i Vantör
3 Älvsjöbadet på 1970-talet. Källa: privat foto, 
wordpress.com
4 Porlabacken 1962. Vy mot Örby och den ännu ej 
anlagda Hagsätra IP. Källa: Vardag i Vantör
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Centrum

Hagsätra centrum och tunnelbana invigdes 1960, 
ett år efter Rågsveds centrum. Till skillnad från 
Rågsveds centrum uppfördes Hagsätra centrum 
i privat regi. Det var ett nytt grepp från stadens 
sida, som även provades i Farsta.  Sju byggmäs-
tare bildade tillsammans aktiebolaget Hagsätra 
centrum.
   Centrumbyggnaderna var i kontrast till om-
kringliggande bebyggelse låga och hade fasader 
av glas, plåt och terrasitputs. På det centrala 
torget låg fyra låga glaspaviljonger under ett 
gemensamt tak och bredvid fanns en hårdgjord 
torgyta med sittplatser och försänkt fontän. 
   Till centrum hörde omfattande parkeringsytor 
som skulle göra torghandeln tillgänglig även för 
intilliggande stadsdelar. Centrum innehöll från 
början en SF-biograf, Focus, men den lades ner 
1977. Verksamheten fortsatte dock i minskad 
skala. 
   1992 genomfördes en omfattande ombyggnad 
av centrum. Den centrala glaspaviljongen revs 
och fontänen togs bort och ersattes med två nya 
länkbyggnader, längan mot parkeringen fick ett 
nytt uttryck och den nedlagda biografen byggdes 
om till Hagsätra kapell. Biografen inrymdes i 
en mindre lokal i centrum. De två yttre par-
keringsytorna bebyggdes med bostäder. Det 
nya centrum och bostadsbebyggelsen fick ett 
postmodernt uttryck som kontrasterar mot den i 
övrigt modernistiska stilen. 

1 Hagsätra centrum 1960-tal. Källa: privat foto, wordpress.com 
2 Hagsätra centrum 2016 med länkbyggnad från 1992.
3 Biografen Focus i Hagsätra centrum på 1960-talet. Källa: privat 
foto, wordpress.com
4 Biografen ombyggd till Hagsätra kapell. Foto taget utifrån centrum.
5 Markplanering för Hagsätra centrum 1961. 
Källa: Trafikkontoret, SSA
6 På de ursprungliga parkeringsytorna norr om centrum byggdes 
1992 storskaliga bostadshus. Den lägre centrumbyggnaden i bild 
byggdes samtidigt om och fick ett postmodernt uttryck. 
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Väster om Huddingevägen - Ormkärr

Bebyggelsen i Ormkärr uppfördes av privata 
bolag och genom självbyggeri. HSB står bakom 
de speciella lamellhusen med förskjutna voly-
mer runt Ormkärrs skola, samt även radhusen 
norr om skolan. Riksbyggen uppförde punkthu-
sen och lamellhusen längre söderut. Radhusen 
förlades i områdets ytterkanter, längst bort från 
tunnelbanan. Stockholms stads småstugebyrå 
stod bakom radhusområdena väster och söder 
om skolan. Dessa uppfördes genom självbyggeri 
efter stadens ritningar och under stadens uppsikt. 
De nyblivna husägarna skapade enligt kontrakt 
med staden en gemensam ekonomisk förening 
som stod för skötsel, underhåll och belysning av 
vägar och andra gemensamma anläggningar. 
   Ormkärrs skola utgör områdets mittpunkt. 
Den är ritad av Peter Bjugge, en relativt okänd 
arkitekt och byggd i ett paviljongsystem. Trots 
tillgången på egna trädgårdar i Ormkärr byggdes 
liknande gröna stråk och parker som i resten 
av Hagsätra, med gångvägar som leder ut i den 
omgivande kransen av skog. Ormkärrs centrala 
lekpark är än idag en välutvecklad och välbesökt 
parklek. 
   Ormkärr har förtätats i mindre grad. På 
1980-talet byggdes ett experimenthus vid Gäller-
stagränd. Flerbostadshuset har en inglasad gård 
för lagring av värme. På 2010-talet har radhus 
tillkommit vid samma gata.  

1 Flygfoto av Oscar Bladh 1960. Till höger 
om Huddingevägen de storskaliga skivhusen i 
Hagsätra. Till vänster syns flerbostadshusen i 
Ormkärr under uppförande. Radhusområdena ännu 
ej påbörjade. Källa: SSM
2 Självbyggeri av radhus. Källa: privat foto, Brf 
Sädeskornet
3 Samma radhustyp år 2016
4 Nytillkomna radhus från 2016.

Historik
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1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

2011-

Karta - bebyggelsens ålder 

1955-1957

1958-1960

1961-1965

1966-1970

Historik
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Vägsträckningar tillkomna före ca 1860

Vägsträckningar tillkomna ca 1860-1900

Vägsträckningar tillkomna ca 1900-1955

Vägsträckningar tillkomna ca 1955-1970

Vägsträckningar tillkomna efter ca 1970

Stambanan, tillkommen före 1860

Nynäsbanan, tillkommen ca 1860-1900

Tunnelbanan, tillkommen ca 1955-1970

Karta - vägsträckningarnas ålder 

Historik

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
17

-0
3-

15
, D

nr
 2

01
6-

05
32

9



26
Hagsätra och Rågsved | Kulturmiljöanalys

Geologi, topogra

Området Hagsätra-Rågsved är en del av Stock -
holms sprickdalslandskap med en kombina -
tion av relativt höga och långa skogsklädda
bergsryggar och mindre öppna låglänta partier
och dalstråk. Istiderna har avsatt spår i form
av slipade klipphällar, moräner och lera. Efter
senaste istidens slut för drygt 11 000 år sedan
höjer sig berggrunden, för närvarande med
cirka 5 mm per år. Sprickdalarna orienterar sig
i nordvästlig-sydöstlig riktning. Höjden över
havsytan varierar mellan 22-54 meter.

Geologi och topogra har i hög grad påverkat
den tidigare agrara markanvändningen samt för -
läggningen av nutida tra kleder och planstruktur
i området. Bebyggelsen är till största delen
placerad på en uppsprucken och kraftig kuperad
höjdrygg som består av bergspartier och mel -
lanliggande sänkor med glacial lera.

Framförallt östra Rågsved är starkt kuperat.
Där nns områdets högsta delar - Snösätra- och
Bjursätrahöjden - som sluttar brant ner mot
omgivande dalstråk. Vid västra Rågsved och
Hagsätra har höjdryggen en mer småbruten
karaktär med längsgående bergsryggar och
mellanliggande sänkor. Även Ormkärr i sydväst
ligger på småbruten mark fast något lägre och
delvis ackare.

Som en kontrast till höjdryggen nns era
långsträckta låglänta dalstråk som är täckta
med postglacial lera och i sydost även med
torvliknande gyttja. Dalstråken har långt fram i
tiden varit sjöbotten, sedan uppodlad jordbruks -
mark och är idag de minst bebyggda partierna
i stadsdelarna. Rågsvedsdalen är dalstråket
som genomkorsar området i nordost-sydvästlig
riktning. Den är, trots förekomsten av djupa
lerlager, delvis bebyggd med bl.a. Rågsveds
centrum. Utmed områdets norra och södra sidor

nns långsträckta dalstråk som ansluter längst i
sydost till den låglänta Kräpplabäckens dalstråk
som kallas för Rågsveds friområde.

Nuläge

Höjdkarta
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Oklassat område, tidvis under vatten

Gyttja (organisk material)

Gyttjelera

Postglacial lera

Jordartskarta (källa: SGU) Strandnivån för 500 år sedan (källa: SGU)

Land

Sjö för 500 år sedan

Nutida sjö

Glacial lera

Ytlager av morän

Urberg

Fyllning
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H i stori k

1 Rågsveds centrala
dalgång. Vy från
Snösätrahöjden.
2 Nivåskillnader vid
Rågsveds centrum. Högst
upp tunnelbanans perrong,
sedan Rågsvedsvägen och
nederst torget.
3 Den högt liggande
dalgången "Rågdalen"
mellan Snösätrahöjden och
Bjursätrahöjden, ett centralt
stråk i östra Rågsved.
4 Utsikt från Sellbergstippen,
före detta parkteater,
festivalplats m.m. som
formats av schaktmassor
från Snösätra- och
Bjursätrahöjden. Utsikt över
Rågsveds koloniträdgårdar
och det kuperade landskapet
norr om Magelungen.
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5-6 De större vägarna är utformade för att 
underlätta biltrafiken. Direkt angöring till bostäder 
saknas och gatorna omges därför ofta av naturmark 
eller anlagda slänter. 

1-2 Rikt förgrenade gångstråk i grönska genom 
stadsdelarna är en bärande idé i tunnelbaneförorten. 
På bild 2 syns det samtidigt anlagda 
pendlingsstråket längs med Huddingevägen, främst 
avsett för cyklister och mopedister.
3-4 Trafikseparering av fotgängare och bilister 
är mycket vanlig, särskilt runt skolorna för att ge 
barnen en säker skolväg. 

29
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Planstruktur

Hagsätra och Rågsved är stadsdelar som pla-
nerats och byggts upp från grunden under en 
begränsad tidsperiod. Senare kompletteringar 
har haft en marginell påverkan på 1950-talets 
plan- och bebyggelsestruktur och stadsdelarna 
framstår som välbevarade representanter från 
denna tid.
   Planstrukturen är i hög grad anpassad till 
de topografiska förutsättningarna, både av 
praktiska, ekonomiska och idémässiga skäl. I 
det starkt kuperade området har huvudvägar, 
gångstråk, parker, idrottsplatser, skolgårdar och 
viss lägre bebyggelse förlagts till dalgångar 
med svåra grundförhållanden. Lamellhus och 
högre skiv- och punkthus har förlagts till högre 
liggande partier med fast berggrund. Ofta har de 
allra högsta bergknallarna sparats som natur-
mark inne i området. De längsgående bergåsarna 
i Hagsätra har resulterat i en likaledes öppen och 
längsgående bebyggelsestruktur, medan bebyg-
gelsen uppe på Bjursätra- och Snösätrahöjden 
mjukt böjer sig runt de högsta punkterna och 
bildar gårdsrum. 
   Tunnelbanans höjdläge och sträckning är en 
kompromiss vald för att stationerna på ett enkelt 
sätt ska kunna nås av så många invånare som 
möjligt. Stadsdelarna är sedan uppbyggda runt 
tunnelbanestationerna med centrum i direkt 
anslutning. Även skolorna är centralt placerade 
inom stadsdelarna. Trafiksepareringen är långt 
driven och ett finmaskigt nät av trafikseparerade 
gångstråk genom stadsdelarna möjliggör förflytt-
ningar mot de nämnda målpunkterna. 
   Högst exploatering är det närmast centrum 
och tunnelbanestationerna. Exploateringsgraden 
faller sedan  med avståndet till kommunikationer 
och service. Lägst exploateringsgrad har de yttre 
delarna av Ormkärr med sina radhusområden. 
Senare tillägg utgör ofta undantag från denna 
planeringsfilosofi.

Hagsätra och Rågsved är stadsdelar som 
tillkommit i en tid när bilen var framtiden. Det 
är bilvänliga stadsdelar med hög framkomlig-
het för trafiken. Huvudgatorna löper i gröna 
stråk genom området utan direktangöring till 
bostadshus. När växtligheten inte hållits efter 
har relationen med bostadskvarteren minskat 
ytterligare och huvudgatorna framstår som öds-
liga. Väl inne i bostadskvarteren finns ofta stora 
ytparkeringar eller garage.  
   Stadsdelarna omgärdas av en krans av na-
turmark som förutom att skänka möjlighet till 
rekreation för invånarna även ingår i ett större 
planerat grönstråk in mot stadens centrala delar. 
De större trafiklederna Magelungsleden och 
Huddingevägen som löper genom gröna rums-
ligheter ingår i de planerade grönstråken in mot 
centrum, men saknar de kvaliteter för rekreatio-
nen som t.ex. skog- och hällmarken har. 
   Utomhusaktiviteter i form av idrott, friluftsliv 
och kulturella evenemang är koncentrerade till 
grönområdena längst i nordväst och sydost. Där 
finns även förindustriella lämningar och koloni-
trädgårdar.
   I bullerstörda lägen vid trafiklederna finns 
stadsdelarnas verksamhetsområden. Ytterligare 
verksamheter och lättare industrier ligger när-
mast tunnelbanan. 
   En del av förskolorna planerades redan vid 
förorternas tillkomst, men de flesta har tillkom-
mit i efterhand på sparad naturmark.
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Karta - Viktiga aspekter av planstrukturen

Parkstruktur

Krans naturmark

Centrum

Skola

Tunnelbanelinje och -station

Höga hus, upplevs som landmärke/blickfång

Betydelsefull vy (nummer hänvisar till 
beskrivning nedan)

Vy 1-2. Huddingevägen följer här områdets nordvästliga-sydöstliga 
orientering med en vy mot Hagsätras höga skivhus. På västra sidan är 
bebyggelsen lägre med undantag av Ormkärrs sex höga punkthus.
Vy 3. Från tunnelbanan har besökaren en magnifik utsikt över området och 
de höga bostadshusen ger Rågsved en markant “skyline”. 
Vy 5. Utblick från Sellbergstippen, även Perssons betong kallad, mot 
dalstråket med koloniområdet och Högdalstoppen som blickfång i 
bakgrunden. Både Sellbergstippen och Hogdalstoppen är konstgjorda 
landformer.
Vy 4 och 6. Från Magelungsvägens dalstråk finns en sekvens vyer över 
Rågsveds skyline.

30
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Spår av äldre strukturer

Hagsätra och Rågsved är anpassade till de topografis-
ka förutsättningarna. Dessa förutsättningar har även 
legat till grund för den förindustriella markanvänd-
ningen och därför finns det många avläsbara spår från 
områdets äldre historia och tidigare markanvändning.
   De före detta jordbruksmarken eller inägomarken 
finns kvar i form av öppna och låglänta partier som 
ingår i områdets låglänta dalstråk. Runt dessa finns 
en del brynzoner med lång kontinuitet som vittnar 
om äldre övergångar mellan jordbruksmark och 
höjdryggar med f.d. betesmark/skog.
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Karta - äldre strukturer

Dalbotten, del av f.d. jordbruksmark (inägomark)

Äldre brynzon välbevarad

Lämningar f.d. torpmiljö

Äldre vägsträckning, tillkommen före 1900

Betydelsefull vy, äldre landskapsstruktur
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På flera ställen finns lämningar kvar av områdets 
torpbebyggelse. I nordväst finns spår av anlägg-
ningar runt Hagsätra torp. I sydost fanns till mitten 
av 1970-talet Snösätra torp. Gården avsågs bevaras 
som en kulturmiljö och plats för föreningsliv. På 
samma sätt bevarades gårdar och torp i samtida 
förorter, t.ex. i Kärrtorp och i Farsta. Torpets odlade 
mark uppläts till först en, sen två koloniföreningar. 
Idag har norra koloniföreningen sin klubbstuga på 
huvudbyggnadens plats. Runt klubbstugan finns den 
gamla trädgården med terrasseringar och typiska 
växter, t.ex. syrenbuskar. 
   De äldre vägsträckningar som bevarats vittnar 
framförallt om enkla vägar mellan de olika torpen. 
Vissa sträckningar var ursprungligen inte mycket 
mer än stigar. Idag löper större vägar i stigarnas 
sträckning, men ibland finns de kvar som delar av de 
gröna gångstråken och parkerna inom området, eller 
som stigar i skogspartier.  
   Betydelsefulla vyer där man kan uppleva något av 
de öppna landskapsrummen som den odlade marken 
skapade finns framför allt inom sydöstra naturområ-
det, men även utmed Magelungsvägen, vid Älvsjö-
badets dalgång, vid Hagsätra IP och vid lekparken 
Fjädern.
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1 Lekplatsen Fjädern ligger på gammal åkermark. 
Skogsbrynet till vänster har gamla anor.
2 Gamla vägen till Hagsätra torp.
3 Jordkällare som tillhört Hagsätra torp
4 Det centrala gångstråket Rågdalen var tidigare en 
skogsstig. 
5 Koloniträdgårdar på ängs- och åkermark som 
tillhört Snösätra torp. 
6 Gamla vägen till Snösätra torp är idag ett 
välanvänt gångstråk i kanten av Rågsveds 
friområde.

1

2
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1 Hög exploatering vid Hagsätra centrum.
2 Hagsätra centrum så som det omgestaltades på 
1990-talet.
3 Det lilla centrumet vid Sköllerstagatan.
4 Enstaka affärslokaler ute i bostadsområdena, 
den här på Snösätrahöjden.

Bebyggelsen

Den största delen av bebyggelsen har tillkom-
mit under andra halvan av 1950-talet – första 
halvan av 1960-talet. Den har en utpräglat mo-
dernistisk stil med tydliga volymer och flacka 
tak. Fasaderna är osmyckade, till övervägande 
del putsade med genomfärgad puts, men även 
tegel och till viss del skivmaterial förekommer. 
Alla bostadshus har balkonger med täta bal-
kongfronter, oftast i plåt. Entréerna till bostads-
husen var ursprungligen glasade ekpartier men 
har i många fall bytts ut mot aluminiumpartier. 
Andra tidstypiska material har ibland gått förlo-
rade vid ovarsamma renoveringar, till exempel 
tilläggsisoleringar, byten av balkongfronter och 
fönsterbyten. I det stora hela består dock den 
modernistiska karaktären. 
   Bebyggelsen består av ett begränsat antal 
typer med sinsemellan olika karaktär. De olika 
karaktärerna förekommer alltid i grupp. Bebyg-
gelsen är uppförd efter principen ”hus i park” 
med grönytor eller sparad naturmark åtmins-
tone på någon sida av husen. 
   Närmast centrum finns höga punkthus på 
10-14 våningar och storskaliga skivhus på mel-
lan 8-10 våningar med en sammanhållen höjd 
inom de olika grupperna. Punkthus står alltid 
på höjder, alltid i grupp, alla placerade i samma 
väderstreck, vilket ger en skulptural effekt högt 
över trädtopparna. Skivhusen är placerade på 
liknande sätt men placeringen är mer anpas-
sad till höjdkurvorna. Punkthusen närmast 
Rågsvedsvägen markerar Rågsved mot omgiv-
ningen, liksom skivhusen längs Huddingevägen 
markerar Hagsätra från omgivningen. 

1 2

3 4

Nuläge
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1 2

4 5

7 8

1-2 Naturmark alldeles inpå husens baksidor, även
sparad natur på gårdarna.
3 När alla höga hus står vända åt samma håll
skapas en skulptural effekt.
4 Hagsätraskolans speciella aula i för Sverige
ovanlig betongbrutalistisk stil.
5 De höga husen förekommer alltid i grupp. Dessa
skivhus annonserar Hagsätra från Huddingevägen.
6 De huvudsakligen förekommande hustyperna
kontrasterar mot varann.

Längre från centrum nns 3-4 våningars lamell -
hus. Lamellhusen ligger i trädtoppsnivå och
placeringen följer topogra n. Där topogra n
tillåter formar bebyggelsen gårdsrum. Olika
byggherrar har resulterat i en mindre variation i
det modernistiska uttrycket. Till vissa lamellhus -
grupper hör garagelängor, antingen ursprungliga
eller senare tillkomna.

Radhusområden nns i områdets ytterkanter
och består av längor i 1-2 våningar. Radhusens
placering är anpassad till topogra n. Fasaderna
är putsade med gavlar och fastighetsavskiljande
murar av tegel. Tillfartsgatorna är kvartersmark
och sköts gemensamt av fastighetsägarförening -
ar. I anslutning till radhusen nns garagelängor.

Hagsätra och Rågsveds centrum har byggnader
i en låg skala som skapar intima torg och tydligt
kontrasterar mot omkringliggande höghus. De
ursprungligen generösa parkeringsytorna runt
centrumen har till stora delar försvunnit men
centrumen har fortfarande tydliga baksidor med
inlastning och parkeringar. Ute i bostadsområ -
dena nns dessutom enstaka centrumfunktioner.

Rågsveds centrum bevarar i huvudsak sin
ursprungliga karaktär. Det är dock kransat av
ett serviceboende från 1980-talet som med sin
halvhöga skala och varierande volymer tar bort
själva torgets luftiga anslutning till omgivningen
samt kontrasten mot omgivande höga punkthus.

Hagsätra centrum består idag av några
ursprungliga a ärslängor, delvis omgestaltade,
samt en helt ny struktur från 1990 med era små
torg mellan länkbyggnader med ett utpräglat
postmodernt formspråk som bryter mot den i
övrigt modernistiska omgivningen.

Stadsdelarnas skolor är till övervägande del
uppförda i tegel i ett paviljongsystem med
generösa skolgårdar, ofta med direkt tillgång till
sparad naturmark. Förskolorna har en enklare
karaktär. Det är envåniga byggnader med träfa -
sader. De är ofta uppförda efter stadens typrit -
ningar från olika tider. I era fall har tillfälliga

förskolor placerats i gröna stråk eller parker.

Verksamhetsområdena har en varierande enkel
bebyggelse i upp till tre våningar.

Senare tillkomna bostadsenklaver har en
utformning som speglar sin egen tid. De har
ofta en avvikande skala som ligger mellan de
ursprungliga lamellhusens och punkthusens. En -
staka tillägg i be ntlig bebyggelse har mestadels
givits en mer anpassad karaktär.

Nuläge

1

2

Nuläge
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2

4

1 Rågsveds torg med sin grafiska markbeläggning i vitt och svart. 
2 Bostadshusens baksida ansluter direkt till det gröna parkstråket.
3 Kryssmurar i natursten förekommer i hela området, samt även i 
stadens parker i övrigt sedan 1940-talet.
4 En gårdsmiljö på Snösätrahöjden som är en del av det 
trafikseparerade gångvägssystemet runt Snösätra skola. Gården 
har delvis naturmarkskaraktär.
5 Kryssmurar och en trappa som överbryggar höjdskillnader i 
terrängen vid Askersgatan.

Mark och landskap

Stadsdelarna annonserar sig på långt håll i land-
skapet. Vid färd söderut på Huddingevägen, i det 
öppna landskapsrummet vid Älvsjömässan, syns 
Hagsätra och Rågsveds ”drakrygg” bestående 
av en lång rad med punkthus, över trädtopparna. 
När man närmar sig Hagsätra minskar det öppna 
landskapsrummet  och vyn omfattar de närmast 
liggande skivhusen. När man kör av från Hud-
dingevägen möter man åt väster Ormkärrs låga 
skala. Mot öster sker ett skalsprång när man is-
tället möter Hagsätras mest storskaliga skivhus. 
   Rågsved annonserar sig främst vid färd på 
Magelungsleden mot nordväst. I höjd med 
första avfarten mot Högdalen gör vägen en krök 
som ger en anslående vy mot den höga punkt-
husraden vid Askersundsgatan, parallellt med 
Rågsvedsvägen. Nästa avfart är gemensam för 
Högdalens centrum och Rågsved och på en via-
dukt når man Rågsvedsvägen, fortfarande med 
den höga punkthusraden i blickfånget. Vid färd 
mot centrum framträder även flera andra punkt-
husgrupper runt den vida centrala dalgången.  
   I Hagsätra och Rågsved är bebyggelsen ordnad 
enligt principen ”hus i park” vilket gör att de 
gröna ytorna inom stadsdelarna en stor betydelse 
för områdets karaktär. Inom området finns både 
programmerade parker, delvis programmerad 
parkmark, gröna gångstråk, tuktad naturmark 
samt sparade ytor naturmark, framför allt häll-
mark med äldre tallskog. 
   De gröna gångstråken är rikt förgrenade, 
oftast trafikseparerade och har en medveten och 
påkostad utformning med inplanterade träd, 
slänter, trappor och murar. De gröna gångstråken 
förbinder de viktigaste målpunkterna T-banan, 
centrum och skolor med omgivande bostadsbe-
byggelse. Stråken leder också ut i kransen av 
naturmark som omger stadsdelarna. De gröna 
stråken vidgas i stora och små parker med ytor 
för spontanidrott, lek och vila. Den omfattande 
programmeringen av stråken och parkerna har 

3

1

5

Nuläge
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med åren decimerats och skötseln är bitvis 
eftersatt. Sly och vildvuxna träd och buskar gör 
det ibland svårt att uppfatta den ursprungliga 
gestaltningsidén. 
   Den sparade naturmarken ligger insprängd 
bland bebyggelsen. Den kan finnas i direkt 
anslutning till husens baksidor, men även utgöra 
en viktig del av byggnadernas gårdsrum. I 
dessa fall är naturmarken ofta tuktad och har en 
mer parkartad karaktär. Naturmarken kan även 
utgöra förgårdsmark, även om rena gräsytor är 
mer vanligt förekommande. 
   Den omgivande kransen med naturmark består 
av tidigare uppodlad mark, hagmark och gam-
mal skog (dels f.d. betesmark) med ett stort in-
slag av sly. I sydöst betas fortfarande hagmarken 
och åkermark används för områdets koloniför-
eningar. Kräpplabäckens raka utdikning har på 
senare år delvis ersatts av en ekologisk struktur 
där bäcken leds i meanderslingor till djurlivets 
fromma. Sellbergstippen, även Perssons betong 
kallad, har skapat ett konstgjort landskap som 
genom åren nyttjats som utomhusteater, sedan 
legendarisk punkfestival och numera som fest- 
och samlingsplats för Rågsveds invånare.
   Älvsjöbadet och Hagsätra IP är exempel 
på tidigare uppodlad mark som används för 
idrott. Tack vare användningen har de tidigare 
rumsligheterna bibehållits. Sentida bebyggelse 
på Hagsätra IP:s före detta tennisbanor och 
handbollsplaner har dock inskränkt vyn. 
   Rågsveds torg har en från 1950-talet tidstypisk 
delvis bevarad gestaltning. Torgets stenläggning 
i grafiskt svart-vitt mönster är släkt med många 
samtida torg i Stockholm, t.ex. i Vällingby, 
Högdalen, Kärrtorp och Sergels torg. 
   Hagsätra torgs markbehandling  har en gestalt-
ning från tidigt 1990-tal som kontrasterar mot 
områdets i övrigt modernistiska stil.

1-2 Rågsveds friområde
3 Entrén till friområdet från Rågdalen 
4 Bete i Rågsveds friområde

1

2

3
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Kulturhistoriska utgångspunkter

Nedan redovisas en analys av området och dess 
kulturhistoriska värden. Analysen utgår från en 
vedertagen arbetsmodell som presenteras i bo-
ken ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse” 
av Axel Unnerbäck, Riksantikvarieämbetet. 
Begreppet kulturhistoriskt värde delas där upp 
i kategorierna dokumentvärden och upplevelse-
värden. Dokumentvärden avser den information 
en bebyggelsemiljö kan förmedla, t.ex. från sam-
hällshistorisk och arkitekturhistorisk synpunkt, 
medan upplevelsevärden avser estetiska, upple-
velsemässiga och socialt engagerande egenska-
per. Modellen är ett verktyg för kulturhistorisk 
värdering och är uppdelad i tre steg: 

Dokumentvärde

Samhällshistoriskt värde

Stadsdelarna Hagsätra och Rågsved är mycket 
typiska, tydliga och välbevarade representan-
ter för stadsplaneringen och utbyggnaden av 
Stockholm under 1950-talets andra hälft och 
har därför stora samhällshistoriska värden. 
Planstrukturen följer i alla delar intentionerna i 
”Generalplan för Stockholm” från 1952 som i 
sin tur bygger på programskriften ”Framtidens 
Stockholm” från 1946. Stadens lyckade expan-
sion fick uppmärksamhet långt utanför landets 
gränser.
   Efter modernismens rådande ideal lät man 
bygga Hagsätra och Rågsved som tunnelbanes-
täder/satellitstäder med hus i park - en vida-
reutveckling av de tidigaste grannskapsenhe-
terna - som skulle erbjuda naturnära och sunda 
förorter i det kraftigt expanderande Stockholm. 
I Hagsätra och Rågsved blev tankesättet fullt 
realiserat och är väl synligt i bebyggelsens varie-
rande storlek och karaktär, hur den placerats ut i 
terrängen med direkt tillgång till vegetation och 
naturmark nära inpå. Strukturen medger gång-
avstånd till nödvändigheter som dagliga inköp, 

tunnelbana och skola. Rekreationsmöjligheterna 
i naturen och på idrottsplatser är goda. 
De tydliga trafikhierarkierna i området är typiska 
för den modernistiska samhällsplaneringen. Bi-
lismen har en framträdande plats i stadsdelarna, 
men barnens säkerhet tillgodoses genom direkt 
tillgång till park eller natur vid bostaden samt ett 
trafikseparerat nät av gångvägar.  

Markhistoriskt värde

Tre olika kulturlager är läsbara i landskapet. 
Inom området finns både ett forntida lager med 
spår av boplatser, hällristningar och gravrester 
med koncentration i den sydöstra delen; ett för-
industriellt lager med agrara spår från 1600-talet 
och framåt då området hörde till Älvsjö säteris 
utmark; såväl som ett nutida lager med den 
modernistiska förortens utbyggnad.  I 1950-ta-
lets planering togs utgångspunkt i den befintliga 
miljön och man byggde vidare på strukturer som 
tillkommit genom äldre markbruk. Man förlade 
bebyggelsen huvudsakligen på högre belägen 

skogsmark och lämnade lägre belägen odlings-
mark till större delen obebyggd, delvis på grund 
av sämre markförhållanden. Det gör att siktlinjer 
och öppna rumsligheter begränsade av skogs-
bryn finns kvar. 

Arkitekturhistoriskt värde

De två stadsdelarna har arkitekturhistoriska 
värden och är en pedagogisk redovisning av den 
tidens plan-, landskaps-och byggnadsarkitektur. 
   Hagsätra/Rågsved är representativt för det mo-
dernistiska sättet att forma och implementera en 
plan och är ett tydligt exempel på hur man med 
arkitektoniska grepp ville skapa ett gott boende 
och forma sunda medborgare. Det anmärknings-
värda med dessa stadsdelar är att i stort sett all 
bebyggelse och infrastruktur tillkom under en 
mycket kort tidsperiod, vilket gör att moder-
nismens idéer konsekvent genomsyrar både 
planstruktur, arkitektur och behandlingen av 
landskapet och skapar en sammanhållen helhet. 
Denna helhet är välbevarad trots sentida tillägg.  

Kulturhistoriskt värde

Identifikation – Bearbetning – Värdering.
I princip handlar det om att 
1) Beskriva områdets historiska utveckling, 
2) Analysera vad som finns kvar från olika 
tidsperioder, 
3) Definiera vilken kunskap/upplevelse som är 
möjlig att avläsa/uppleva i miljön och 
4) Identifiera värdebärande objekt, 
karaktärsdrag och uttryck.

1 2 3
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Arkitektoniskt värde

Den modernistiska arkitekturen där olika 
enklaver kontrasterar i höjd och utsträckning, 
de samstämmiga fasaderna inom vardera enklav 
och de medvetet komponerade gröna stråken och 
parkerna skapar en modernistisk helhetsupple-
velse.
   Rågsveds centrum bevarar, trots ombyggnader 
på 80- och 90-talet, ett särpräglat expressivt mo-
dernistiskt uttryck med svängd centrumbyggnad 
och grafiskt präglat torg. 
   Områdenas skolbyggnader är välbevarade med 
Hagsätraskolans aula som exempel på en unik 
och  särpräglat brutalistisk byggnad. 
   Älvsjöbadet som tillkom innan förorterna har 
kvar funktionalistisk arkitektur från 1930-talet. 

Upplevelsevärde

Miljöskapande värde

Stadsdelarna har miljöskapande värden, som 
kommer av mötet mellan den modernistiska 
strukturen, topografin och den äldre markan-
vändningen. 
I avgränsningens norra och södra del finns natur-
områden som medvetet har sparats som delar av 
en regional grönstruktur. Det ålderdomliga od-
lingslandskapet, naturmarken och koloniträdgår-
darnas rekreativa värden, innehåller även många 
forntida lämningar. Sammantaget helhetsmiljöer 
med lång historisk kontinuitet och ett högt mil-
jöskapande värde. 

1 Rågdalens lekplats.
2 Rågsveds centrum.
3 Den gamla vägsträckningen mot Snösätra torp i 
skogsbrynet mot Rågsveds friområde.
4 Välbevarade modernistiska lamellhus med speciell 
balkongutformning.
5 Lekplatsen Fjädern på gammal åkermark.
6 Hus i park med trafikseparerat gångstråk intill husen.

Kulturhistoriskt värde

4 5 6
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Metod

Analysen av områdets känslighet och tålighet 
utgår från och grundas i dess kulturhistoriska 
värde. Ett övergripande syfte med analysen är 
dels att redovisa bebyggelsemiljöns kulturhisto-
riska värde, dels att bedöma områdets känslig-
het och tålighet avseende framtida ändringar 
och tillägg. Här ställs värden mot varandra och 
prioriteringar görs. Ut faller bedömningar om 
var och i vilken omfattning åtgärder kan vidtas 
utan att stora kulturhistoriska värden påverkas 
negativt.
   Analysen av det kulturhistoriska värdet och 
bedömningen av känslighet och tålighet är intimt 
sammankopplade, men vid en jämförelse mellan 
kulturhistoriskt värde och känslighet/tålighet kan 
utfallet skilja sig åt. Det beror på att analysen i 
högre grad utgår från värdet av den sammantag-
na kulturmiljön än t.ex. byggnader eller parker 
som enskilda objekt.

I delar inom projektområdet som har bedömts 
vara tåliga för ändringar kan mer fritt hållna 
ändringar och tillägg prövas, fast med respekt 
för områdets övergripande karaktär. 
   Delar som har bedömts vara känsliga för änd-
ringar. innebär att mer eller mindre omfattande 
förändringar kan göras men utifrån vissa givna 
förutsättningar d.v.s. utföras med varsamhet. 
Inom de känsliga partierna finns kulturhistoriska 
kvaliteter att beakta för att vid utveckling kunna 
uppnå en god helhetsverkan. De givna förutsätt-
ningarna varierar, vilket avspeglas i beskriv-
ningen av de olika delarna. 

Analys av känslighet och tålighet

Områdets känslighet och tålighet 
för ändringar 

Nedan listas de övergripande principer för 
Hagsätra-Rågsveds olika delar (A-J), samt några 
viktiga undantag inom varje del.

A. Anlagda parker och gångstråk - Hög känslig-
het för ändring
Gestaltade parker och gångstråk är en vital och 
värdefull del av stadsdelarnas struktur. Även om 
mycket av lekparkernas ursprungliga gestaltning 
försvunnit finns en robust grundstruktur kvar.   

A1, Endast känslig då innergården saknar natur-
lig anslutning till övriga parksystemet

B. Naturmark - Känslig för ändring
Sparad naturmark inom stadsdelarna är känslig 
för ändring då den bidrar till den gröna helhets-
miljön. Den sparade naturmarken runt om stads-
delarna har dessuton betydelse för rekreationen. 

B1 Hög känslighet för ändring då naturmarken  
förekommer i kombination med fornlämningar,  
spår av äldre bebyggelse, äldre vägdragningar,  
äldre markanvändning. Viktigt att bevara de  
äldre brynen.  

B2 Hög känslighet då naturmark ligger i direkt  
anslutning till skola.

C. Gröna genomfartsgator/leder - Tåliga för 
ändring
Gräsmattor och impediment vid vägar bidrar 
positivt till den gröna helhetsmiljön, men saknar 
på grund av det trafikutsatta läget betydelse för 
rekreationen.  

Hög känslighet för ändringar innebär att åter-
hållsamhet ska iakttas. Nya byggnader bör und-
vikas, men även områden med hög känslighet 
kan och bör utvecklas, förutsatt att utvecklingen 
görs på respektive områdes villkor utan att 
värdebärande karaktärer och strukturer påverkas 
negativt. Genom utveckling kan dessa tvärtom 
förstärkas och i vissa fall kan värden återskapas 
och levandegöras.
   Analyskartan stöds av motiverande texter 
område för område. I texten tas kortfattat de 
karaktärsdrag och kvaliteter upp som utgör 
grunden för känslighets -  tålighetsbedömningen.

Omfattning

Analysen av känslighet och tålighet utgår fram-
för allt från stadens mål att bygga 3000 bostäder 
inom stadsdelarna, men kan även tjäna som 
underlag vid utveckling av t.ex. ett centrum eller 
en rekreationsmiljö. 
   Nya bostäder i någon större mängd kan före-
trädesvis beredas plats på stadens obebyggda 
mark, ej enskilda tomter, varför delar av privat 
tomtmark endast i undantagsfall ingår i ana-
lysen, till exempel ingår Hagsätra torg som är 
privatägt men allmänt tillgängligt. 
   Vissa av stadens bebyggda tomter ingår också 
i analysen. Det är fastigheter som har en låg 
exploateringsgrad kombinerat med en placering 
eller funktion som gör dem mindre värdefulla 
för den sammantagna kulturmiljön. Byggna-
derna kan ha en från helhetsmiljön avvikande 
karaktär eller vara av temporär art. Exempel på 
sådana fastigheter är förskoletomter och indu-
strifastigheter.

Bedömningen av känslighet och tålighet sker 
i tre nivåer:
hög känslighet för ändring (röd)
känsligt för ändring (lila)
tåligt för ändring (ljusbrun)
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Analys av känslighet och tålighet

G

A

H

G1

F

E

I

C

B2

B1

B

A1
Denna karta är en översiktlig sammanställning.
För komplett bedömning hänvisas till beskrivande
text. Tillsammans utgör de ett arbetsverktyg i den
fortsatta planeringen av området.

Hög känslighet för ändringar

Känsligt för ändringar

Tåligt för ändringar

Betydelsefull vy (nummer hänvisar till
beskrivning nedan)
Hög känslighet för ändringar

Karta - känslighet och tålighet

Vy 1 . Hagsätra annonserar sig från Huddingevägen
Vy 2 . Det öppna landskapsrummet avspeglar
tidigare jordbruksmark och ger en vy över
dalstråket med Magelungsleden och Örbys
anslutande villabebyggelse.
Vy 3 . Den fria utsikten från tunnelbanan över
dalgången mot Rågveds storskaliga bebyggelse
Vy 4 . Den storslagna entrén till Rågsved.
Vy 5 . Från Sellbergstippen upplever man Snösätra
torps agrara landskapsstruktur.

Analys av känslighet och tålighet
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D. Bostadsenklaver - Hög känslighet för ändring 
(ej med på karta)
Helhetsmiljöer med genomgående modernistisk 
gestaltning. Sentida bostadsenklaver som bryter 
mot strukturen eller placeringen i landskapet är 
mer tåliga för ändring.

E. Centrum - Hög känslighet för ändring, käns-
ligt för ändring
Varsamma ändringar som stödjer funktionen är 
lämpliga för Rågsveds C, Sköllerstagatans C 
m.fl. små centra. Hagsätra C är förvanskat och 
tål mer omfattande ändringar. 

F. Skolor, idrottsplatser -Hög känslighet för 
ändring (delvis med på karta)
Skolor och idrottsplatser är centrala eller viktiga 
delar i tunnelbaneförortens struktur. Skolorna i 
området är välbevarade, med generösa skolgår-
dar och direkt access till små sparade delar na-
turmark. Hagsätra IP avspeglar även äldre mark-
användning. Ändringar som sker bör utföras för 
att understödja skol- eller idrottsfunktionen. 

G. Verksamhetsområden - Tåliga för ändring
Verksamheterna ligger på trafikstörda platser 
eller där det är dåliga markförhållanden. De har 
begränsad betydelse som lokala arbetsplatser, 
vilket inte heller varit någon bärande ursprunglig 
tanke. 
 
G1 Snösätra industriområde är känsligt  för 
ändring då det är placerat inom bevarat  äldre 
odlingslandskap, delvis inom avskiljande  
höjder, men dess södra del i direkt förbindelse  
med öppen ängsmark.

H. Förskolor, social verksamhet - Tåliga för 
ändring (delvis med på karta)

Förskolor och sociala verksamheterer har ofta 
tillkommit i ett senare skede varför deras place-
ring till synes skett ad hoc. Byggnaderna i sig 
har vanligen en enkel karaktär, ibland tillfällig.

I. Parkeringsgarage - Tåliga för ändring (delvis 
med på karta)
Parkeringsgarage är ofta senare kompletteringar. 
Enkla byggnader som kan ändras utan att sär-
skilda kulturvärden påverkas. 

J. Tunnebana - Känslig för ändring (ej med på 
karta)
Tunnelbanan med sina tidstypiska stationer är 
en mycket viktig del av tunnelbaneförorten och 
stora ändringar som utvecklar funktionen kan 
ske. Stationernas bevarade 1950-talskaraktär är 
känslig för ändring. 

Analys av känslighet och tålighet
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Anpassa ny bebyggelse till den kontrast-
rika topografin  

Låt tillkommande bebyggelse lyfta fram 
topografin och de rumsligheter som landskapet 
bildar, med utvecklade siktlinjer längs med dal-
bottnar och mot höjder. Utforma ny bebyggelse 
med stöd i rådande gestaltningsprinciper, där 
byggnaderna är topografiskt anpassade och an-
tingen smyger sig längs med kullarnas höjdkur-
vor eller fungerar som skulpturala utropstecken 
och skapar tydliga kontraster mellan hög och 
låg bebyggelse. Lägg stor vikt vid markanpass-
ning och samkomponera nya bebyggelsetillägg 
med den rådande naturkaraktären, t ex genom 
en remsa förgårdsmark eller bevarande av 
uppvuxna träd.

Värna vyer som lyfter fram områdets 
karaktäristiska silhuett

Lyft fram den karaktärsskapande punkthusraden 
som representerar Hagsätra och Rågsved i sta-
den. Säkerställ platser med fri vy från Rågsveds-
vägen, vid norra infarten och vid centrum.   

Lyft fram Rågsveds centrum

Stärk centrumets roll och relation till omgivande 
bebyggelse och parkstruktur. Ta tillvara det sär-
präglade modernistiska torget med den svängda 
centrumbyggnaden när centrum utvecklas. 

Stärk Hagsätra idrottsplats och värna de 
generösa skoltomterna 

Hagsätra IP har en viktig funktion i den moder-
nistiska förorten och bör fortsatt kunna upplevas 
som en tydlig del av strukturen. Stärk samban-
det mellan idrottsplats, centrum och skola och 
lyft fram och synliggör dessa viktiga målpunk-
ter. Låt de generösa skoltomterna utvecklas för 
skolornas egna behov.

Anpassa enskilda tillägg till omgivande 
karaktär

Bevara de olika bebyggelseenklavernas mo-
dernistiska karaktär och sättet de annonserar 
sig inom stadsdelarna. Låt enstaka tillägg av 
bostadshus inom befintlig struktur anpassas väl 
till karaktären hos befintlig bebyggelse samt 
med hänsyn till naturmark och parkstråk. 

Låt mer omfattande tillägg få en samman-
hållen karaktär

Låt mer omfattande tillägg av bostadshus utföras 
med egen karaktär. Om nya bebyggelsenivåer 
ska introduceras bör det ske genom ett större 
samlat grepp, med ett fåtal nya taknivåer som är 
tydligt avläsbara i större enheter. Uppbrutna och 
splittrade volymer med en kraftigt varierande 
höjdskala bör undvikas.

Värna karaktärsskapande naturmark och 
vegetation 

Bevara naturmark som är karaktärsskapande 
och har en kulturhistorisk funktion, dels genom 
förindustriella lämningar, dels som den moder-
nistiska förortens lokala rekreationsområde, dels 
som del av den planerade grönstrukturen för 
hela Stockholm.

Bygg vidare på den finmaskiga 

grönstrukturen 

Ta hand om nätverket av små och stora parker 
och vidareutveckla det finmaskiga nätet av 
parkstråk och gröna gångstråk. Bygg vidare på 
de bilfria gröna stråken med silningsmöjligheter 
genom ny bebyggelse.

Att ta tillvara och utveckla

Utveckla parkerna med stöd i ursprunglig 
gestaltning och programmering

Rusta den ursprungliga programmeringen eller 
vidareutveckla den för dagens behov. Ta hand 
om och utnyttja befintliga stödmurar, trappor 
och terrasser i granit och gör kompletteringar 
med lika gedigna material.

Ta tillvara spår efter äldre markanvänd-
ning

Ta tillvara spår efter äldre markanvändning 
t.ex. relationen öppen mark - skogsbryn, äldre 
vägdragningar och lämningar efter förindustriell 
bebyggelse.
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Arkiv

Lantmäteriet (historiska kartor, topografisk 
karta)

Riksantikvarieämbetet, Bebyggelseregistret, 
Fornminnesregistret

Stockholms stad, centrala expeditionen (gene-
ralplan)

Stockholms stad, Stockholms stadsmuseum, 
SSM, digitala stadsmuseet (fotografier)

Stockholms stad, Trafikkontoret (ritningar för 
allmän platsmark)

Stockholms stad, Stadsarkivet, SSA (Trafikkon-
torets originalritningar, Holger Bloms arkiv)

Skrifter

Brännkyrka 1913-2013 – Socknen som blev 
51 stadsdelar, Brännkyrka hembygdsförening, 
Stockholm 2013 

Det framtida Stockholm – Riktlinjer för Stock-
holms generalplan, Stadsplanekontoret, Sven 
Markelius, Stockholm 1946

Generalplan för Stockholm 1952, Stadskol-
legiets investeringskommitté, John Bergvall, 
Stockholm 1952

Holger Blom - Dynamisk stadsträdgårdsmästare 
i Stockholm, Brita Åsbrink, Stockholm 2012

Stockholm utanför tullarna – Nittiosju stadsdelar 
i ytterstaden, red Göran Söderström, Stock-
holmsmonografi nr 166, Stockholmia förlag, 
2003

Vardag i Vantör – Bandhagen – Högdalen – Råg-
sved – Hagsätra – En bildsamling 1938-1980, 
Kenneth Ahlborn, Håkan Arnell, Höghus förlag, 
Stockholm 2005

Internet

hagsatrabormotikanobostad.wordpress.com 
(fotografier)

sadeskornet.se (fotografier)

eniro.se (kartor)

DpWebmap, Stockholms stad, (kartor, gällande 
planer, bygglov)

SGU, Statens Geologiska Undersökningar

Källförteckning
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