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SAMMANFATTNING

 

Projektet omfattas av ett parkprojekt med 

analyser och gestaltning av grönstrukturer 

i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning 

av allmänna utrymmen i det offentliga uterum-

met med fokus att öka tillgängligheten och till-

gången av grönytor och parker. 

Projektet syftar i att skapa värdefulla platser 

för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är 

också att visualisera en vision om rum för upp-

levelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten 

frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. 

Stadsrummet utgör en stor del av stadens 

identitet. Ambitionen med projektet är därför att 

med hjälp av formgivning och arkitektur skapa 

en enhetlig identitet som återspeglas i stadens 

offentliga rum.   

ABSTRACT

The core concept in the project includes 

a proposal for urban public open space 

and  green structure planning for the city of 

Nynäshamn. 

The work is concentrated to give form to the 

outdoor public space in order to increase the 

accessibility and availability of green areas and 

parks. The proposal aims to create valuable 

places focused on safety and comfort. But also 

to give form to public rooms for  

experences  which the citizens  voluntary  seeks 

and participates if the physical environment is 

good. The identity  of a city constitutes a great 

deal by its urban environment. Therefor design 

and architecture helps creating a uniform iden-

tity which can be reflected in the urban public 

spaces of the city.
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INLEDNING

Gestaltning av det offentliga rummet är 

en angelägen frågeställning som har 

väckt ett stort intresse för mig som arkitekt och 

formgivare. 

Det offentliga uterummet i staden är större än 

det enskilda, det används av fler och under en 

längre tid. Min hypotes är att det offentliga blir 

bedömt av allmänheten och måste därför ha 

sina kvaliteter förankrade i allmänna 

föreställningar. 

Hur kan man med hjälp av arkitektur och 

formgivning förstärka eller förtydliga en stads 

identitet? Vad har inredningen av det offentliga 

uterummet för inverkan på människan och för 

stadslivet rent generellt? Kan orienteringen i 

staden underlättas med hjälp av det formgivna 

objektet? 

Själva kärnan i projektet kretsar kring gröna 

stråk och sociala mötesplatser. Tillgången 

av grönytor och parker innebär ett positivt 

mervärde i livsmiljön, dels för möjligheter till 

rekreation i vardagslivet, dels ur miljöaspekt 

eftersom grönskan bidrar till en renare stads-

luft. Allt detta leder till en mer attraktiv miljö. I 

tider då förtätning av städer råder, är det viktigt 

att planera och analysera grönstrukturerna. 

För att en plats skall användas och klassas 

som värdefull krävs tillgänglighet, trygghet och 

trivsel. Det finns ett stort antal studier som visar 

att utemiljön även har inverkan på människors 

hälsa. Med andra ord är grönområden en viktig 

del i stadslivet och bör därmed ägnas stor 

uppmärksamhet och omsorg.
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BAKGRUND 

Idén till examensarbetets ämne, gestaltning 

av det offentliga uterummet, uppstod ur en 

tidigare genomförd kurs i stadsplanering och 

bostadsplanering för Nynäshamns stad. 

Arbetet fick mig att inse vikten av den helhets-

bild som ger en stad dess karaktäristiska drag. 

Vilka egenskaper behövs för att en stad skall 

uppfattas som attraktiv eller inte? 

Ur detta researcharbete, utkristalliserades 

frågeställningar gällande brister i stadens 

offentliga rum i form av gaturummet, torg och 

parker.

Nynäshamn befinner sig i en expansiv period 

vad det gäller förnyelse och utbyggnad av 

staden. Kommunens framtidsvision siktar mot 

en befolkningsökning med 5000 invånare 

under en tioårsperiod fram till 2015. 

I Nynäshamns stads fördjupade översiktsplan 

(1), redovisas grundförutsättningar för tillväx-

ten. Dessa beskrivs vara bostadsbyggande och 

förbättrad infrastruktur i form av satsningar på 

utbyggnad av väg 73 samt pendeltågstrafiken.

Jag anser att det finns en rad hinder som gör 

det svårt för staden att hävda sig i en konkur-

renssituation med andra kommuner i regionen 

gällande bosättning.

I dagsläget har kommunen problem med låg 

inflyttning och den allt växande segregationen. 

Jag hävdar att boendekvaliteten spelar en stor 

roll huruvida en stad skall vara attraktiv att bo 

och verka i. Det är också viktigt att ta tillvara på 

de fantastiska förutsättningar som finns beträf-

fande geografiskt läge och närhet till 

grönområden och hav. 

Men viktigast av allt är att skapa en trygg och 

trivsam miljö.   Åtgärder krävs för att jämna ut 

klyftor och skapa en mångfald av mötesplatser 

för integration av olika stadsdelar. En stad skall 

erbjuda invånarna möjligheter till ett passivt 

eller aktivt deltagande. Den skall ge utrymme 

till samvaro, avkoppling, lek och 

naturupplevelser i vardagslivet. I Nynäshamn 

är parktillgången, dvs tillgången på sociala 

värden i friytor och grönområden, en bristvara. 

Inredningen av det offentliga rummet upplevs 

som ett bortprioriterat område, platser för 

spontana möten saknas. 
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PROBLEMFORMULERING / 

FRÅGESTÄLLNING

Examensprojektet avgränsas till planering 

och gestaltning av Nynäshamns stads 

offentliga uterum, med fokus på grönytor och 

parker.

Den grundläggande frågeställningen är hur man 

tillför staden en ökad mångfald av sociala mötes-

platser. Hur kan man som arkitekt planera gröna 

friytor, parker och stråk för ett ökat nyttjande? 

Hur skapar man attraktiva miljöer där trygghet 

och trivsel råder? Hur påverkar inredningen i 

uterummet, det formgivna objektet, människor 

som lever och besöker staden? 

Examensprojektet fokuseras även i stor grad till 

ett undersökande av hur identiteten kan åter-

speglas i stadens offentliga rum.    

Arbetet avgränsas till ett humanistiskt koncept 

där den sociala interaktionen är jämställd med 

den fysiska formen.

SYFTE

Projektet syftar i att öka tillgängligheten och 

tillgången av grönytor och parker samt 

värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. 

Målsättningen är också att visualisera en vision 

om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i 

vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska 

miljön är god. 

Stadsrummet utgör en stor del av stadens iden-

titet. Ambitionen med projektet är därför att med 

hjälp av formgivning och arkitektur skapa en 

enhetlig identitet som återspeglas i stadens 

offentliga rum. Helheten skall ge staden och de 

boende ett mervärde och skapa en miljö där in-

vånarna gärna uppehåller sig i. Ett berikande 

stadslandskap skall ge Nynäshamn dess nya 

identitet.
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METOD / 

DISPOSITION

Att tänka brett kan ofta leda fram till prob-

lemlösningar. Jag vill därför basera analy-

sen av platsen på efterforskningar utanför min 

egen diciplins gränser. Att titta närmare på hur 

stadsplanerare, arkitekter och landskapsarki-

tekter arbetar kan ge mig nya infallsvinklar till 

hur jag skall ta mig an rummen som inredning-

sarkitekt och möbelforgivare. 

Arbetet bedrivs i olika faser där teoretiska dis-

kussioner ligger till grund för en presentation av 

rumsliga miljöer och föremål. Detta genom ett 

undersökande av rumsliga samband, form, ma-

terial och funktion i förhållande till människans 

behov. Det är ur inredarens perspektiv, fokus på 

den mänskliga skalan, jag i slutändan vill 

presentera en planerad fysisk verklighet.  
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GENOMFÖRANDE - Research

PLANERING AV GRÖNSTRUKTURER

En förutsättning för att skapa och vårda 

värdefulla park -och- grönområden är 

att få grepp om hur utemiljön används och av 

vem. Som en del av stadsplaneringen kan man 

ta till olika strategier och analysmetoder som 

fungerar som hjälpmedel och planeringsverktyg 

för stadens park och naturvärden. Stockholms 

stad har utvecklat Stockholms sociotopkarta 

samt några planeringsriktlinjer för att främja 

utveckling av park- och naturmark samtidigt 

som de möjliggör förtätning och tillväxt. Hu-

vudsyftet är att väga in brukarens värderingar 

med planerarens. Begreppet tillgång i relation 

till tillgänglighet, trygghet och trivsamhet utgör 

grunden för riktlinjerna som skall användas för 

att skapa goda platser i staden (2).

Begreppet Sociotop definieras som ”en plats 

för människors aktiviteter och upplevelser” 

(2). Sociotopkartan kan beskrivas som en 

inventering, klassificering och kartläggning av 

värdefulla park- och naturvärden och var dessa 

värden förekommer. Denna kartläggning kräver 

ett omfattande researcharbete beträffande 

besöksstatistik, brukardialoger, observationer 

av platsers användning och sociala värden. 

VÄRDEN OCH BRUKARGRUPPER

Brukarundersökningar i Stockholm stad 

visar att stadsbornas användning av 

närmiljöer, parker och naturområden sker re-

gelbundet. Den största gruppen användare är 

barn- och ungdomar, familjer och pensionärer. 

Skolor och dagis använder dessa platser året 

runt och förflyttar sig mellan olika grönområden 

med olika typer av användningsområden. 

Undersökningar visar att ju fler värden man har 

tillgång till i sin närmiljö, desto oftare används 

den och på ett större avstånd från bostaden. 

Samtliga brukargrupper efterfrågar ett mycket 

varierat utbud. Olika värden har olika betydelse 

beroende på var i livscykeln man befinner sig.  

Utemiljön, parker och naturområden, attraherar 

olika brukare beroende på vilka värden som 

råder för respektive område. Värdena kan vara 

kulturhistoriska, estetiska, sociala, ekologiska 

och ekonomiska. Sociala värden kan grupper-

as i huvudkategorier som: fysisk aktivitet, social 

aktivitet, vatten, skönhet, natur och lek. Ju fler 

värden man har tillgång till i sin närmiljö, desto 

mer frekvent blir användandet.
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TILLGÅNG OCH TILLGÄNGLIGHET

När en stads attraktion skapar tryck på 

tillväxt uppstår ofta en rädsla att grönom-

råden och utemiljöer tas i anspråk. Men i 

många fall kan faktiskt en förtätning innebära 

en ökad tillgänglighet och orienterbarhet (5). 

Det är möjligt att öka parktillgången i stads-

delar genom en förbättring av gångstråk och 

övergångsställen , samt genom en mer sam-

manhållande parkstruktur. 

Tillgänglighet handlar ofta om tillträde, vilken 

avgörs av ytans offentliga karaktär. Man kan 

öka tillgängligheten genom att offentliggöra 

marken genom tydliga entréer och omgivande 

verksamheter. En annan avgörande faktor är 

framkomlighet. Genom gångstråk och sittplat-

ser ökar tillgängligheten. Ytterligare en faktor 

som spelar en stor roll för ett parkområdes till-

gänglighet är trivsel och trygghet. Tryggt beträf-

fande trafiksäkerhet, överblickbarhet, leksäker-

het och hållbarhet. Trivseln är beroende av 

faktorer såsom renlighet, vård, förebyggande 

av slitage och skadegörelse. 

Områden med glesare bebyggelse, t.ex. vil-

laområden, har generellt mindre behov av 

offentliga parker. Detta kan bero på att denna 

kategori har privata friytor som nyttjas i högre 

grad. Tät bebyggelse med lite friytor kan trots 

detta ha god parktillgång förutsatt att de är bra 

planerade. En begränsad tillgång av friytor av 

kvalitet, skapar en upplevd brist, samtidigt som 

det bidrar till trängsel och slitage.   

VÄRDEFULLA YTOR

När man planerar grönstrukturer gäller det 

att ställa sig frågan; vilka ytor är egent-

ligen värdefulla? Man bör kritiskt granska och 

analysera de olika värdebegreppen som är 

relevanta för människors vardagsliv. Värdefull 

menas ur flera aspekter såsom kulturmiljö av 

riksintresse, kulturmiljö ur kommunalt intresse 

och värden av social karaktär. Upptagningsom-

råden för olika platsers värden har också stor 

betydelse. Därför kan friytornas upptagning-

sområde delas in i regionalt (för stadens 

invånare) respektive lokalt (för stadsdelens 

invånare). 

Stora grönytor är inte alltid lika med värdefulla, 

det gäller att ytan har ett stort bruksvärde för 

att den skall kunna nyttjas och därmed klassas 

som värdefull. 

Grönytor längs med trafikleder, industri-och 

hamnområden och parkeringsplatser är alla 

exempel på  ytor med lågt bruksvärde. 

Gröna och grå gångstråk mellan grönområden 
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är avgörande för orientering och riktning i 

staden och påverkar förflyttningen. Det finns 

även barriärer i form av järnvägar eller vägar 

med hård trafikbelastning, som hindrar utevis-

telsen. 

AKTIVITETER I DET OFFENTLIGA 

RUMMET

Vistelsen i stadens offentliga rum kan 

delas in i olika delar (3). Det första är 

nödvändiga aktiviteter, dvs de aktiviteter man 

tvingas förflytta sig även om den fysiska miljön 

är dålig. Exempel på detta är sträckan mellan 

bostad och skola, arbete, affär osv.

Det andra är valfria aktiviteter som endast 

utförs om situationen är givande. Dessa platser 

är kvalitetskänsliga, aktiviteterna äger endast 

rum om miljön är god. 

Det tredje är sociala aktiviteter som sker där 

människor vistas i samma rum. En bra stad er-

bjuder alla dessa  möjligheter till ett aktivt eller 

passivt deltagande.  

GENOMFÖRANDE - Kartläggning och analys

För att kunna identifiera de uterum inom 

Nynäshamns stad som är i behov av en 

förändring är det nödvändigt att analysera 

platsen ur ett brett perspektiv. Stockholms 

stad har genom Sociotope mapping lyckats 

kartlägga värdefulla friytor genom statistiska 

parametrar och djuplodande brukardialoger 

(4). Nynäshamns kommun har ännu inte imple-

menterat denna metod varför det ej finns statis-

tik att tillgå för detta projekt. 

Jag har gjort en egen kartläggning över 

Nynäshamns stad samt använt mig av vissa 

slutsatser från brukardialoger som förts med 

Stockholms invånare. Generellt råder samma 

önskemål och värderingar för utevistelsen i 

Nynäshamns stad, som för Stockholm eller 

i andra svenska städer. Men självklart råder 

platsspecifika historiska, kulturella, ekologiska, 

ekonomiska och estetiska förutsättningar som 

man måste ta hänsyn till i projektet. 
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Bebyggelse

En karta över bebyggelsen i staden där om-

råden med tätbebyggelse respektive gles-

bebyggelse säger mycket om de platser där 

invånarna är koncentrerade till. Man får även 

en översikt beträffande industriområden som 

ofta är lokaliserade till havsnära lägen och 

därmed utgör hinder för invånarnas möjligheter 

till kontakt med havet. Genom denna kartläggn-

ing får man fram information över viktiga stråk, 

knutpunkter och mötesplatser.  

Grönstrukturer / Barriärer

Nynäshamns stad är i princip omgivet av 

vatten och gröna friytor. Men staden dras med 

ett problem- nämligen topografin. Naturen är 

kuperad och bebyggelsen anpassas därefter 

varpå möjligheten till lokalisering och orienter-

ing försvåras. Tillgängligheten hindras även 

av barriärer i form av järnvägen som skär av 

staden i tre delar. Nynäsvägen, väg 73, utgör 

73

BEBYGGELSE 

TÄTBEBYGGELSE 

GLESBEBYGGELSE

INDUSTRIOMRÅDE

GRÖNSTRUKTUR / BARRIÄRER

PARKTILLGÅNG  

BARRIÄR - VÄG 73 

BARRIÄR - JÄRNVÄG 

GRÖN FRIYTA

FRIYTA - LÅGT BRUKSVÄRDE

73
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också en barriär i form av hinder mellan platser 

och gröna friytor. Denna kartläggning visar att 

det råder brist av gröna oaser i själva staden. 

Omgivningarna är gröna men närhet och till-

gänglighet är viktiga parametrar för ett aktivt 

nyttjande. 

Hamnområdet, industriområden samt parker-

ingsplatser är friytor men som har ett lågt 

brukarvärde. 

Sociala värden

Genom en kartläggning av några viktiga socia-

la värden för utomhusmiljön i staden, kan man 

tydligt se att det förekommer ett brett register. 

Här finns det regional tillgång till badplatser, 

båtplatser, friluftsliv, sportanläggningar osv. Det 

som brister är tillgången till parker samt stråken 

mellan grönområden. Barriärerna i form av 

järnvägen och vägar med tung transport samt 

gotlandstrafik, bidrar till segregeringen av 

staden. Vissa värdefulla platser tenderar där-

för att enbart nyttjas lokalt, dvs av invånarna 

i stadsdelen. Stadens kommersiella plats för 

handel, stadens centrum, har brister gällande 

platser för folkliv och spontana möten. 

Utformning av det offentliga rummet

Framför allt är det uterummens utformning som 

bidrar till en minskad möjlighet till valfria och 

sociala aktiviteter. Platser för spontana möten 

och folkliv saknas på platser där flest männis-

kor vistas. Som redan konstaterats i research-

en är det oerhört viktigt med grönområden och 

stråken som knyter ihop dessa platser. 

I Nynäshamn finns stora tillgångar av grönom-

råden i direkt anslutning till staden. Däremot 

saknas det platser och inredning för vistelse i 

dessa rum. 

SOCIALA VÄRDEN

PARK - GRÖNT 

TORG - STEN 

CENTRUM -  HANDEL 

BADPLATS

FRILUFTSOMRÅDE

VÅTMARK

SPORT 

73

BÅTPLATSER

GÄSTHAMN - FISKRÖKERI
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Identitet

Staden saknar idag en tydlig identitet. Hur vill 

Nynäshamns invånare att omvärlden skall up-

pfatta eller associera staden. Är det en indus-

tristad, en arbetarstad eller en skärgårdsstad? 

I dag marknadsförs Nynäshamn som en stad i 

bästa skärgårdsläge, men kommunen innefat-

tar även ett stort område med lantbrukartradi-

tioner. 
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GENOMFÖRANDE - Skissperiod

Jag ser ett behov av att skapa platser i 

staden som möjliggör utevistelsen. Jag vill 

även med hjälp av formgivning och arkitektur 

framhäva rådande platsspecifika egenskaper i 

området. 

Inredningen är för grönska och i grönska.

INSPIRATION TILL INREDNINGSKONCEPT

SENOGRAFI

En inspirerande idé till utformningen har varit 

scenografi. Scenen är platsens specifika egen-

skaper. Inredningen är för publiken och utgör 

inramningen och läktaren i rummet.

Ambitionen är att lyfta fram platsens specifika 

egenskaper, att komma närmre naturen och på 

så vis förstärka upplevelsen av platsen. 

SPEGLINGAR / REFLEKTIONER

Jag vill arbeta med speglingar och reflektioner. 

Detta för att framhäva eller förstärka rådande 

egenskaper. Men också för att förminska eller 

dölja. Med hjälp av “illusioner” kan man skapa 

en rumslighet som ger betraktaren något 

oväntat och på så vis skapa ett mervärde till 

innehållet.  

TRYGGHET / TRIVSEL

Ytterligare en central tanke med inredningen är 

att fokusera på trygghet och trivsel. Trygghet 

kan innebära ett skydd, en avskärmning för att 

skapa rumsligheter i ett större stadsrum. 

Vad det gäller trivsel är min övertygelse att 

“känslan” av platsen spelar en stor roll. 

Associationer som betraktaren själv skapar 

oberoende av historien. Här spelar materialval 

och estetik en stor roll eftersom kvaliteterna blir 

bedömda av allmänheten.  
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TILLGÅNG AV VÄRDEFULLA PLATSER

För att öka tillgången av värdefulla platser vill 

jag dels göra punktinsatser i stadslandskapet, 

dels fokusera på platsens helhet  genom ett 

större grepp.

IDENTITET

En utav frågeställningarna i projektet fokuseras 

till hur identiteten kan återspeglas i stadens 

offentliga rum. Många av stadens invånare 

förknippar Nynäshamn med skärgård och hav. 

Min ambition är att tillföra “landet” till identiteten. 

Den nya identiteten blir hav + land.

Inredningens utformande bör därför kretsa kring 

detta koncept.

OMFATTNING AV PROJEKTET

   

ORIENTERING

För en tydlig orientering och lokalisering är det 

bra med en sammanhängande struktur. Jag 

hävdar att detta kan erhållas genom att låta 

vissa material gå igen eller ett visst formspråk 

som återkommer. Samtidigt är det viktigt att 

varje plats får sin specifika karaktär. 

För orienteringens skull är det också viktigt att 

veta vart vissa vägar leder. Punkt A leder till B 

som leder till C osv. Det kan också vara värde-

fullt att ha en given destination, vart är jag på 

väg? Med anledning av denna analys vill jag ta 

mig an flera platser i staden. 
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RESULTAT 

Koncept

”First green kit”

”First green kit” är ett samlingsnamn för ett 

antal inredningsprodukter som skulle kunna 

tillgängliggöra och tillföra staden och dess 

invånare grönska. Idag finns platser i uterum-

met som är i akut behov av läkning. Rent 

metaforiskt fungerar ”First green kit” som 

bandage eller plåster som skall ge stadslands-

kapet den läkning den behöver och resultera 

i en grönare, tryggare och mer trivsam miljö. 

Projektet vänder sig till stadens invånare och 

besökare och syftar i att stärka stadens egen 

identitet.

PROJEKT

PROJEKT ”FIRST GREEN KIT”

STRÅK GRÖN - GRÅ

73
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PROJEKT

PROJEKT ”FIRST GREEN KIT”

STRÅK GRÖN - GRÅ

73
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RESULTAT 

Inredningens “bas” utgörs av ett antal produk-

ter som enskilt eller i grupp utgör grunden för 

en social samlingsplats. Detta bas-kit fungerar 

som “plåster” eller “bandage” i stadens offent-

liga uterum. 

resultat

“First green kit”



RESULTAT 

Plåster # 1.

AVSKÄRMNING / FASAD

Avskärmning med syfte att skapa rumsligheter 

i ett större stadsrum samt för att dölja funktion-

er som uppfattas som störande i staden. 

Fasaden bekläs med klinker där mönstret 

består av pixlar som på avstånd bildar en tall-

skog.

Denna illusion av skog ger betraktaren något 

oväntat som på så vis skapar ett mervärde till 

innehållet.
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RESULTAT 

Plåster # 2.

MARKPLATTA

Med plattans kryssformade design är det 

möjligt att kombinera olika mönster. 

Inspirationen kommer från åkrarnas mönster 

som ger landskapet ett varierat uttryck. 

Syftet med plattan är ett skapa olika mön-

stereffekter på skilda platser i stadsrummet. 

En sammanhängande struktur underlättar ori-

entering och lokalisering.
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RESULTAT 

Plåster # 3.

PARKBÄNK

Parkbänkar med speglande sidor där om-

givande miljö reflekteras. Effekten blir att sit-

tytan uppfattas som svävande. 

Bänkarna kan kombineras ihop i flera olika 

varianter för att möjliggöra ett sittande för alla- 

gammal som ung.
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RESULTAT 

Plåster # 4.

BLOMSTERLÅDA

Lådorna kan placeras ut på olika platser i 

staden för att tillföra grönska och planteringar. 

Formen har inspirerats från “stubben” som väx-

er ur marken.  Varierande storlekar och kulörer 

bidrar till ett mer lekfullt inslag i stadsrummet. 
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RESULTAT 

Bandage 

P

J

flödesschema

bandage

mat

bandage

FÖRSLAG TILL NY STADSPARK

Förslag till en ny stadspark vid konsum- 

parkeringen i syfte att skapa en grön oas och 

social samlingsplats centralt i staden. Parken 

ramas in av fasadbeklädda väggar förestäl-

lande tallskog. Utöver sittplatser och planterin-

gar skall parken även ha en kommersiell del.  

 Försäljningsbodar med ett reflekterande fasa-

dmaterial placeras ut i parken där omgivande 

“tallskog” speglas i fasaderna. 

Syftet är att lokala producenter skall kunna 

sälja sina varor på orten vilket är ett led i rätt 

riktning beträffande miljömedvetenhet.  Ambi-

tionen är också att tillföra parken en funktion 

för ett ökat folkliv i området.
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bandage

bandage
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UTSTÄLLNING

Skisser 

21



UTSTÄLLNING

Resultat
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DISKUSSION

Det offentliga uterummet är ett område som 

borde tillägnas stor omsorg. Att planera 

stadsrummet för friytor kan ses som ett bortpri-

oriterat område då det i många fall är ekono-

miska intressen som styr. 

Min övertygelse är att människor behöver 

sociala samlingsplatser, gröna oaser och 

platser för aktiviteter även i stadsrummet. Idag 

tillägnas hemmiljön stor uppmärksamhet, män-

niskors intresse för hem och inredning är stort. 

Min åsikt är att det finns all anledning till att 

även väcka människors intresse för inredning i 

uterummet. Att det ställs högre krav på 

“upplevelsen” av rummet och att anpassa 

miljön till rådande egenskaper på en specifik 

plats i staden. 

För Nynäshamns del är min förhoppning att 

kommunen inser vinsterna av satsningar på 

detta område. För att en stad skall uppfattas 

som attraktiv behövs friytor som ger människor 

möjlighet till egna val. Ett tillskott av inredning i 

staden som väcker ett mänskligt engagemang  

skulle innebära ett mervärde till vistelsen i 

stadsrummet.
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BILAGA 1

Historik 

 

Nynäshamn är en relativt ung stad, den 

har lite drygt 100 års historia bakom 

sig. Staden byggdes upp efter att industrialis-

men tog fart och en viktig förutsättning var 

dess naturliga tillgångar rent geografiskt. Den 

isfria hamnen utgjorde en idealisk placering 

för färjetrafik eftersom man undgick insegling 

till huvudstaden genom Stockholms skärgård. 

Hamnen var en förutsättning för stadens fort-

satta utveckling mot en kuststad. Även den 

vackra naturen spelade en stor roll eftersom 

omgivningen lämpades till villabebyggelse och 

kurortsverksamhet liknande samtida typiska 

villastäder som Saltsjöbaden och Djursholm. 

En järnvägsförbindelse ”Nynäsbanan” stod klar 

1901 och kom att bli avgörande för stadens 

ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. 

Vid samma tid, 1902, startade Gotlandstrafiken 

som än i dag utgör en betydande verksamhet. 

Villaspekulationen kom att avta efter första 

världskrigets utbrott och för Nynäshamns fort-

satta utveckling kom detta att få konsekvenser. 

Badanläggningen lades ner och Nynäshamn 

kom att ta form av ett industrisamhälle.
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BILAGA 2

Stadsplanemönster

Vad det gäller stadens utformning har 

Nynäshamn ett mycket varierande för 

att inte säga splittrat stadsplanemönster. 

Varje tidsepok har reglerat sitt stadsbyggande 

och dess ideal lämnar tydliga spår i stadens 

stadsplan. Denna sammansättning beskriver 

tydligt stadens utveckling vilket naturligtvis är 

ett resultat från teknikens utveckling i form av 

byggnadssätt och byggnadsmaterial förenat 

med etniska värderingar, sociala -och politiska 

ställningstaganden. 

 Nynäshamn är en småstad och stadsbyg-

gandet har skett på ett planerat och medvetet 

sätt. Utbyggandet har i viss mån de karaktäris-

tiska ”årsringar” som tydligt bär tecken av sin 

tid, framförallt i form av nya bostadsområden 

genom förtätning.

Staden är planerad enligt fria planformer med 

gator och bebyggelse formade efter terräng. 

 

Under 30-talet kom bostadsbyggandet att 

domineras av småhus av katalogmodell. Även 

de första lamellhusen kom att uppföras 

enligt funktionalistiska ideal med ljusa luftiga 

bostäder. Människans behov skulle tillgodoses. 

I mitten av 40-talet utarbetade Alvar Aalto 

och Albin Stark ett förslag till stadsplan för 

Nynäshamn. Det nya stadsplaneidealet var att 

lösa upp gaturummet där husen placerades 

fritt i landskapet och kännetecknas av en sam-

verkan mellan byggnader och grönområden. 

60-talets kom att förändra stadsbilden. De 

centrala delarna av staden skulle ge plats 

åt affärer, kontor och bilister, vilket ledde till 

en rivningsvåg som på många andra platser 

i landet. Rivningarna skedde i en anda om 

framtidsoptimism och i tron att bygga ett bättre 

samhälle.

Miljonprogrammets storskaliga bebyggelse 

under 70-talet förekommer även i Nynäshamn, 

Backluraområdet i de norra delarna av staden. 

Området dras i dag med stora problem vad det 

gäller segregation och dåligt rykte.

Postmodernismen under 80-talet och 90-talet, 

innebar en återgång till en mer sluten kvarters-

bebyggelse med den traditionella staden som 

förebild. Husen kännetecknas av större varia-

tion beträffande volym och fasaduttryck. Nya 

kvarter uppförs under denna tid och utgör en 

förtätning inom ramen för rådande stadsplan. 
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BILAGA 3

Hinder

Hur skapar man förutsättningar för en 

stad att bibehålla sin attraktivitet? 

Nynäshamn har tappat mycket av sin popula-

ritet över de senaste åren och har i dagsläget 

problem att behålla samt locka till sig nya 

invånare från storstadsregionen.

Det finns all anledning att analysera orsaker 

till detta faktum. Här listas några punkter som 

spelar en betydande roll.

Låg inflyttning

Under de senaste decennierna har den ge-

nomsnittliga befolkningsökningen endast legat 

på 125 invånare/år. Tillväxten har främst berott 

på ett positivt födelsenetto samt inflyttning från 

utlandet. 

Utflyttning av ungdomar

Statistiken från 2006 års mätning gällande 

kommunens åldersfördelning säger att den 

största gruppen, 28%, är mellan 45-64 år, 

medan åldersgruppen 18-24 år endast upp-

stiger till 7%. Tendensen tyder på att ungdomar 

och unga vuxna lämnar kommunen. Kanske 

kan detta bero på svårigheter att finna ett at-

traktivt boende samt brist på arbetstillfällen. En 

ökad satsning på sport, fritid, kultur och nöje 

kan vara ett led i att öka attraktiviteten och 

skapa ett mervärde för denna ålderskategori. 

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

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

Segregerade områden

Oattraktiva områden skapar segregation. 

Där samlas samhällets resurssvaga som 

ej har möjlighet till egna val beträffande sin 

bostadssituation. Där råder arbetslöshet, ohäl-

sa och splittrade familjeförhållanden. Ett seg-

regerat område får dåligt rykte vilket skrämmer 

bort nyinflyttare och leder till dålig självkänsla 

hos invånarna. 

Oattraktiva bostäder

Kan man bygga bort segregationen i samhäl-

let? Skall man ta till drastiska åtgärder såsom 

rivning i problemområden där den fysiska 

miljön har låg status och dåligt rykte? Dessa 

frågor är svåra att besvara. Det kräver utred-

ningar ur ett ekonomiskt, socialt och politiskt 
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Fakta (SCB, Statistiska centralbyrån):

Folkmängd i Nynäshamns kommun år 2006:  24 992  
Åldersfördelning 2006:
0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-44 år 45-64 år 65-79 år 80+
8% 15% 7% 25% 28% 12% 5%
Födelseöverskott år 2006:   11
Flyttningsnetto 2006:   172 Män
     160 Kvinnor
Utrikesfödda (% av bef. 2006)  11 %
Nettopendling 2005:   -4453
Bostadsbestånd 2001:   Flerbostadshus 
     5899
     Småhus 4970
Antal boende / bostad 2001:  2,2



perspektiv. Vad det gäller boendeförhållandet 

i Sverige kan man tycka att alla i samhället 

borde ha rätt till en miljö som uppfattas som 

trivsam och vacker, ett område att känna sig 

stolt över och som inte förstärker utanförskap. 

Tyvärr är det en bild som inte stämmer överens 

med verkligheten. 

Brist på småhus / villor

Med stöd av statistiken kan man utröna vad 

som anses vara ett attraktivt boende. Under-

sökningar visar att det finns stora skillnader 

mellan bebyggelsetyper och kvartersformer. 

Det finns statistiska samband mellan hur 

människor med möjlighet att välja sitt boende 

oberoende av kostnad, i flesta fall befolkar 

bostadsområden med stor andel småhus. 

Kvarterstypens betydelse är avgörande för at-

traktiviteten framför upplåtelseform, exploater-

ingstal (täthet), och läge. Statistik över den sk 

ekonomiska segregationen kopplad till bostad-

sområde kan innebära en indikator för hur vi 

bör bygga i framtiden för att skapa attraktiva 

områden. 

Brist på arbetstillfällen

Satsningar för att främja företagarverksamhet 

bör prioriteras. Sjukhuset borde återuppta sin 

verksamhet, vilket skulle bidra till nya arbet-

stillfällen samtidigt som närhet till vård för 

invånarna ses som ett positivt inslag i kom-

munen. De kommersiella förutsättningarna i 

centrum borde ses över, dels för att under-

lätta inköp för invånare och besökare, dels ur 

miljösynpunkt.     

Sociala problem

En betydande del av kommunens invånare 

har sociala problem. I många fall förekommer 

dessa grupper i lågstatusområden där de 

kommunala bostadsföretagen äger och 

förvaltar en stor del vilka dras med angivna 

problem. 

Identitet och marknadsföring

Stadens stadsbyggnad upplevs som splittrad, 

områden med charm avlöses omedelbart av 

områden som upplevs som oattraktiva eller 

otrygga. Blandningen är uppenbar. De funk-

tionalistiska idealen har satt djupa spår i stads-

bilden, ett arv som kan vara svårt att bygga 

bort. 

För att lösa denna fråga finns ett behov att 

analysera stadens identitet, hur  Nynäshamns 

invånare vill att omvärlden skall uppfatta eller 

associera staden. Är det en industristad, en 

arbetarstad eller en skärgårdsstad? 

I dag marknadsförs Nynäshamn som en stad 

i bästa skärgårdsläge, men dessa kvaliteter 

genomsyras inte i stadsplanerna, centrum, 
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hamnområdet, i de offentliga rummen eller i 

bostads- utformningen. Snarare är det den 

gamla identiteten Nynäshamn som en arbetar- 

och industristad som dominerar.

Eftersatt offentlig miljö

En stad skall erbjuda invånarna möjligheter till 

ett passivt eller aktivt deltagande. Den skall 

ge utrymme till samvaro, avkoppling, lek och 

naturupplevelser i sitt vardagsliv. 

I Nynäshamn är parktillgången, dvs tillgången 

på sociala värden i friytor och grönområden, en 

bristvara. Inredningen av det offentliga rummet 

upplevs som ett bortprioriterat område, platser 

för spontana möten saknas. Här bör analyser 

över olika platsers användning och sociala 

värden i förhållande till olika brukargrupper ge 

svar om vilka förändringar som bör ske. 

Stadens centrum är ett bra exempel på ovan 

beskrivet problem. Gammal bebyggelse blan-

das upp med 60- och 70-talets betongkomplex 

där bilismen har givits företräde. Parker och 

torg har ej resulterat i det folkliv som skulle 

kunna råda. Sträckorna mellan bostadsom-

råden och centrumkärnan är långa och endast 

planerade efter bilisternas behov. På många 

platser saknas belysta gångstråk. 

Hamnområdet utgör ett otillgängligt stråk. I 

dagsläget tas värdefull mark i anspråk av fär-

jetrafiken, en verksamhet som bör flyttas mot 

Norvik. Färjorna utgör en negativ miljöinverkan 

i området, dels med utsläpp med försämrad 

luftkvalitet och buller till följd, dels med ett 

onödigt trafikflöde in i staden som kan undvi-

kas. Kustlinjen bör istället göras tillgänglig för 

allmänheten i form av bostäder, promenadstråk 

och kommersiell verksamhet. 

Förutsättningar

I Nynäshamn råder även positiva förutsättnin-

gar som skulle kunna utnyttjas bättre för att 

skapa en trivsam och populär småstad. 

 

Infrastruktur

Dubbla spår för pendeltågstrafiken samt mo-

torväg sträckan mellan Stockholm-Nynäshamn 

förkortar restiden och underlättar pendling 

mellan arbete och bostad. Detta kan tas tillvara 

som ett marknadsföringsargument som på sikt 

kan komma att öka inflyttning från övrig stock-

holmsregion. 

  

Bostäder

Marknadstrenden i Nynäshamn följer stock-

holmsområdet varpå marknadsvärdet på 

bostadsrätter och villor är på uppgång. Detta 

innebär att det blir dyrare att flytta inom och 
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till Nynäshamn. Detta utgör grunden för 

markvärden och ekonomisk tillväxt.

Natur

Nynäshamns natursköna läge med närhet 

till hav och grönområden, var ursprungliga 

kvaliteter som förutsatte stadens tillkomst. 

Förutsättningarna finns fortfarande och är vik-

tiga inslag i området. Det innebär möjlighet till 

ett rikt fritidsliv, närhet till friluftsområden, skog 

och hav. Dessa förutsättningar värderas högt 

av många brukare. 

Småstad

En småstad som Nynäshamn kan innebära 

en lugn och trygg boendemiljö. Formatet ger 

närhet till skola, service, arbete och bostad. 

Ur ett socialt perspektiv upplevs småstaden 

idealisk, det är lätt att skapa kontakter vilket är 

viktigt för alla ålderskategorier.

Utrymme till förtätningar på oexploaterad mark

Utbyggnad av staden kommer med all san-

nolikhet att ske genom förtätning, staden är 

gles och tål förtätning av bostadsområden och 

grönstrukturer.
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