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Inledning

Fastighetsdata
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Vitsandsgatan

Fastighetsbeteckning: Burmanstorp 1
Tidigare fastighetsbeteckning: Våldö 4
Adress: Vitsandsgatan 9-13
Byggår: 1958-60
Arkitekt: Bengt Hidemark
Landskap: Walter Bauer
Byggherre: Kungliga Byggnadsstyrelsen
Ursprunglig funktion: Telestyrelsens laboratorium och
dataterminal

Mårbackagatan

Fastighetsbeteckning: Burmanstorp 1
Adress: Mårbackagatan 11
Byggår: 1966-69
Arkitekt: Gösta Danielson och Bengt Hidemark
Landskap: Sven-Olov Nyberg
Byggherre: Kungliga Byggnadsstyrelsen
Ursprunglig funktion: Telestyrelsens huvudkontor

Bakgrund och syfte

De två stora anläggningar som uppfördes vid
Nynäsvägen i Farsta på 1950- och 1960-talet för
Telestyrelsens räkning har sedan dess fungerat som
huvudkontor och laboratorium för Televerket och
sedermera för det statliga bolaget Telia som senare
bildade Teliasonera. Fastigheten såldes till RBS Nordic
Renting 2001.
Teliasonera flyttar från anläggningen under våren 2016,
till Arenastaden i Solna. Den tidigare fastighetsägaren
RBS Nordic Renting har sålt vidare fastigheten till
Ikano och Rikshem som planerar en exploatering och
ombyggnad av respektive anläggning för att här skapa
en ny stadsdel. Föreliggande kulturmiljöanalys har
tagits fram på uppdrag av fastighetsägaren. Analysen
är avsedd att fungera som underlag för antikvariska
ställningstaganden och som vägledning och
kunskapsunderlag för alla aktörer som är involverade i
processen då husen iordningställs för nya hyresgäster.
Undersökningens övergripande syfte är att bidra till att
byggnadernas kulturhistoriska värde tas tillvara.

Gällande lagrum

Alla byggnader på fastigheten Burmanstorp 1 omfattas
av varsamhetskraven i plan- och bygglagens 8 kap
17§ som säger att ändringar ska utföras varsamt,
med hänsyn till byggnadernas karaktärsdrag och på
så sätt att deras tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.
Vid upprättandet av en ny detaljplan och vid en
eventuell framtida bygglovsprövning, kommer hela
fastigheten med stor sannolikhet att omfattas av
plan- och bygglagens förbud mot förvanskning av
kulturhistoriska värden enligt 8 kap 13§.

Laboratorieanläggningen vid Vitsandsgatan och
huvudkontoret vid Mårbackagatan benämnas i
rapporten Vitsand och Mårbacka.
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Kulturhistorisk klassificering

Vitsand är grönmarkerad i stadsmuseets
kulturhistoriska klassificering. Det innebär att det är en
fastighet med bebyggelse som bedömts vara särskilt
värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärligsynpunkt (grön klass). Området ingår enligt
klassificeringen i ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt
område, tillsammans med Farsta Centrum och delar av
bostadsbebyggelsen i stadsdelen Farsta (grön linje på
kartan).
Mårbacka är blåmarkerad i stadsmuseets
klassificering (blå klass). Det innebär att bebyggelsens
kulturhistoriska värde bedömts motsvara fordringarna
för byggnadsminnen i kulturmiljölagen. Entré- och
vaktpaviljongen vid Mårbackagatan är grönmarkerad
vilket betyder att byggnaden bedömts vara särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt (grön klass). Inom
området finns också fem enklare byggnader; tre
kontorspaviljonger samt två förrådsbyggnader, som
är markerade med gul kulör. Dessa byggnader har
bedömts vara av positiv betydelse för stadsbilden och/
eller ha ett visst kulturhistoriskt värde (gul klass).
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Utsnitt av stadsmuseets klassificeringskarta
Norra delen av kv Burmanstorp 1 (tidigare Våldö 4) är grönklassad.
Södra delen är blåklassad, med grönklassad vaktpaviljong och gulklassade baracker. Källa: SSM.

Gul linje markerar projektområdet.
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Historik
A-et i ABC-staden Farsta
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Från och med slutet av 1940-talet växte nya förorter
upp på de lantliga omgivningarna väster och söder om
Stockholm. Med få undantag utformades dessa efter
idéerna i programförklaringen Det framtida Stockholm,
d.v.s. de riktlinjer för Stockholms generalplan som
lagts fram av stadsplanedirektör Sven Markelius 1945.
I mitten av stadsdelen skulle det finnas ett centrum
med kommersiell och kollektiv service. Bostadshusen
skulle vara av olika storlek och karaktär för att ge
en variationsrik stadsbild och kunna erbjuda bra
bostäder åt en blandad befolkning. Byggnaderna
skulle uppföras som hus i park, med sjunkande
exploateringstal från centrum och utåt. Vanligen
betydde detta ett högt punkthus som markerade
centrum i mitten, bostadsenklaver med lamellhus
runtomkring och radhus längst ut. Alla bostäder skulle
ligga på gångavstånd från tunnelbanan och genom
trafikseparering skulle bilar kunna föras fram i området
utan att störa gångtrafiken.
Teliaområdet består av två anläggningar placerade
på varsin sida om gränsen mellan stadsdelarna Farsta
och Larsboda i södra Stockholm. Etableringen av en
så stor arbetsplats i stadsdelen Farsta på 1960-talet
var ett viktigt led i det stora utbyggnadsprojekt som
genomdrevs i stadens regi under efterkrigstiden. Efter
beslut fattade på 1940-talet skulle stadens fortsatta
expansion ske genom utbyggnad av mer eller mindre
självständiga förorter, placerade som pärlor på ett
pärlband längs med nybyggda tunnelbanesträckningar,
ut på Stockholms lantliga omgivningar.
För att undvika att de nya stadsdelarna förvandlades
till sovstäder skulle större distriktscentra etableras i de
mest perifera områdena. Dessa så kallade ABC-städer
skulle ha större täthet och därmed erbjuda ett rikare
stadsliv och på så sätt bidra till större självständighet
gentemot innerstaden. I ABC-städerna skulle det
finnas stora arbetsplatser (A) förutom bostäder (B).
Utbudet i centrum (C) skulle vara tillräckligt brett för
att minimera behovet av att resa in till innerstaden.
Även om stadsdelen Årsta med dess centrum saknar
ABC-stadens alla delar fungerade utbyggnaden av
den som en förövning till de konsekvent genomförda
utbyggnaderna av ABC-städerna Farsta och Vällingby.
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I denna anda planerades och byggdes Vällingby,
som blev Stockholms första ABC-stad. Framgången
följdes av en motsvarande etablering för söderort som
lokaliserades till Farsta Gårds f.d. herrgårdsmark med
åker, hagmark, skog och vatten, som staden förvärvat
på 1910-talet.
En generalplan för Farsta utarbetades av Sven
Markelius på Stockholms stadsplanekontor och antogs
1955. Mellan 1956 och 1962 byggdes bostäder för över
30 000 invånare i Farsta. Grupper med höga punkthus
och stjärnhus placerades nära centrum i kombination
med lägre skivhus och längre bort byggdes områden
med lamellhus, punkthus och radhus. Mellan husen
lämnades stora ytor med naturmark enligt tanken om
hus i park.
För att snabbt befolka Farsta lät man nyinflyttade
bo billigare de första månaderna. Matarbuss 185
skjutsade de boende mellan Farsta och Hökarängens
tunnelbanestation den första tiden, innan linjen till
Farsta öppnades 1958. Farsta centrum dimensionerades
för ett kundunderlag på uppåt 100 000 och troddes
kunna bli hela Södertörns storcentrum.
I Vällingby visade det sig snart att man delvis hade
misslyckats med att förena boende och arbete i samma
område. De som hade arbete i Vällingby visade sig
bo på andra platser, och omvänt arbetade Vällingbys
befolkning lika gärna på annat håll. När Farsta
byggdes satsade man därför i första hand på bostäder
och centrum till en början, men sedan det blivit klart
att Televerket skulle flytta till stadsdelen, tätt följt av
Folksam som lät uppföra en väldig kontorsbyggnad
mitt i centrum, kan en ABC-stad ändå sägas ha blivit
förverkligad även i Farsta.
En annan intressant skillnad mellan Vällingby och
Farsta är hur byggandet finansierades. De bostäder
som byggdes i Vällingby skedde till största delen i
allmännyttans regi, medan bostadsbyggandet i Farsta
främst finansierades av privata fastighetsägare. I båda
fallen styrdes planläggningen tydligt av Stockholms
stad.

1 Gatukarta över Farsta. Ur AB Farsta Centrums reklambroschyr 1959, som togs fram av det konsortium som uppförde centrumbebyggelsen i
syfte att locka kunder och boende till Farsta. Kartbilden baseras på Generalplan för Farsta från 1955. Källa: Farsta Hembygdsförening
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Televerket flyttar till förorten
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Kungliga Telegrafstyrelsen, sedermera Telestyrelsen,
hade 1924-1969 sitt huvudkontor på Brunkebergstorgs
norra sida på den plats där Riksbanken idag ligger.
Lokalerna blev med tiden för trånga och åren kring
1960 uppfördes det man kallade för ”Telelaboratorium
Farsta” vid Vitsands- och Färnebogatorna i Farsta.
Här skulle forsknings- och utvecklingsarbete bedrivas.
Anläggningen består av fyra skivhus placerade i rad
med gavlarna mot Nynäsvägen, ett 86 meter högt
telekommunikationstorn av betong samt lågdelar
mellan skivhusen. Omgivande ytor inom fastigheten
iordningställdes som park, gata och parkeringar vid
infarterna från Vitsandsvägen respektive Färnebogatan.
Vitsand var den första stora anläggningen i en serie
av förvaltningshusprojekt som i början av 1960-talet
planerades i huvudstadsområdet för olika statliga
förvaltningar, myndigheter och universitet. Då
projektet krävde att de nya byggnaderna skulle stå
färdiga för inflyttning endast fyra år efter beslutet
krävde detta nya arbetsmetoder vilka testades inom
ramen för projektet. I korta drag innebar detta att
planering, projektering och produktionsplanering till
stor del skedde parallellt under stora delar av projektet.
Farstaanläggningens storlek och omfattning samt
korta projektid krävde också stora krav på ett rationellt
byggande och projektet utvärderades i efterhand för att
sedan kunna ligga till grund för de andra efterföljande
byggnadsprojekten i serien.

1

Huvudkontoret flyttar efter
Samtidigt som byggnadsarbetet vid
laboratorieanläggningen pågick för fullt började
man planera för att flytta ut huvudkontoret till
Mårbackagatan i Larsboda. Detta med anledning av
att huvudkontoret hade krav på sig att lämna lokalerna
i city under 1969 så att huset kunde rivas i enlighet
med den då pågående citysaneringen. Anläggningen
i Larsboda skulle placeras på andra sidan om
Ågestavägen (numera Ågesta Broväg) ett stycke längre
söderut längs Nynäsvägen, som ännu inte byggts
om till tung trafikled. På den valda tomten låg då en
stenindustri samt en äldre torpmiljö Burmanstorp,
som har fått ge namn åt den nuvarande fastigheten.

1 och 2 Plankartorna för området. T.v. är plankartan från
1958 som visar den ursrpungliga anläggningen samt framtida
möjligheter till utbyggnad. T.h. är planen från 1966 som visar
området för utbyggnaden för huvudkontoret med möjligheter till
vidare expansion. Källa: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms
stad.
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Vitsand, väster om Ågesta Broväg, färdigställdes 1966
och redan året innan påbörjades byggnadsarbetena
för Mårbacka. Vid planeringen för det nya området
valde Byggnadsstyrelsen att följa Farstas grundstruktur
med höga hus närmre centrum och lägre längre ut.
1970 invigdes den nya anläggningen som förbands
med den äldre delen vid Vitsandsgatan med en
kulvert. Anläggningen vid Mårbackagatan rymde i
första hand kontor men här fanns även service för de
anställda i form av restaurang, matsalar, gymnastikhall,
simbassäng, resebyrå, bank m.m.
Som arkitekt för Vitsand anlitades Bengt Hidemark.
För utformningen av landskapet svarade Walter
Bauer. Även Mårbacka ritades av Bengt Hidemark,
denna gång i samverkan med kompanjonen arkitekt
tillsammans med Gösta Danielsson. Båda delade
tidens intresse för det industriella byggandet och
dess möjligheter. Bebyggelsen består av kvarter som
i princip följer samma grundelement nämligen den
kringbyggda kvadratiska gården. I stort sett hela
anläggningen uppfördes med förtillverkade delar som
sattes samman på byggplatsen. Standardiseringen var
långt driven med några få typer av byggnadselement
och moduler. Fasadelementen behandlades först med
vinkelrät krattning sedan med vertikal räffling, detta
för att både få ett tilltalande yttre men också för att
studier utförda på betongytor visat hur betong åldras
och att denna behandling kunde motverka detta.
Betongelementen kompletterades med färgstarka
fönster i exempelvis rött, gult och grönt.
Utomhusmiljöerna inom Mårbacka utformades av
landskapsarkitekt Sven-Olov Nyberg, i samarbete med
Danielsson och Hidemark. Särskild tonvikt lades på de
två korsande gatornas utformning.
Innergårdarna gavs olika karaktär. Den stora vikten
som lades på utomhusmiljöerna skulle vara en kontrast
till den konsekventa och rationella byggtekniken och
motverka monotoni enligt arkitekterna.
Även konst ingick som en viktig del i anläggningens
utformning, t ex fick huvudbyggnaden hus 3, kv. Helge
sin stora utsmyckning i entréhallen av konstnären Hans
Viksten i färgskraffito ”Tele-Vision”. En bronsskulptur
av skulptören Asmund Arle var en pjäs som placerades
centralt i anläggningen. Senare har de tre hästarna
flyttats till huvudgatans fond, åt väster mot Vitsand.
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Mårbacka tilldelades 1969 Kasper Sahlinpriset med
motiveringen att det var ett sällsynt väl genomtänkt
exempel på industriellt byggande- utan påträngande
spår av stordrift.

Nyckelpersoner

Bengt Hidemark (1924-) föddes i Stockholm och tog
arkitektexamen på KTH 1949. Han är även utbildad
byggnadsingenjör. Under studietiden praktiserande
han på flera välrenommerade arkitektkontor. Mellan
1962 och 1989 bedrev han egen arkitektverksamhet
tillsammans med kollegan Gösta Danielsson.
Walter Bauer (1920-1994) föddes i Göteborg och
var sin tids främste landskaps- och trädgårdsarkitekt.
1946 startade han egen verksamhet. Han var som sina
generationskamrater modernist och gjorde sig bemärkt
för en rad stiliserade restaureringar av historiska
parker - Botaniska trädgården i Uppsala och Tessinska
palatsets trädgård i Stockholm är två exempel. Bland
projekten märks även anläggningar från den samtid i
vilken han verkade t.ex. Telelaboratorium Farsta.

1
1 Modellen visar hur anläggningen vid Vitsandsgatan var tänkt att se ut när den var fullt utbyggd med två extra skivhus och en jättebyggnad
på platån ovanför entrén mot Färnebogatan. Modellen visar också tydligt den noggrant utformade huvudentrén. Västra entrén utformades
genom en bågformig anslutninggata, Vitsandsgatan, mellan Östmarksgatan och gamla Ågesta Broväg som också är med i modellen. Vid
anslutningspunkten mellan gatan och anläggningen skapades en stor rundel med Televerkets logotyp gjord i sten.

Gösta Danielson (1923-1993) föddes i Linköping och
utbildade sig till arkitekt på KTH där han tog examen
1954. Gösta var under sin tidiga karriär anställd hos
Peter Celsing, Ahlgren Olsson Silow arkitektkontor
AB och på Stockholms stads stadsplaneavdelning. Från
1962 bedrev han egen arkitektverksamhet tillsammans
med kollegan Bengt Hidemark.

2 Modellen visar en fullt utbyggd anläggning i vid Mårbackagatan.

Sven-Olov Nyberg (1935-2008) föddes på Adelsö.
Sven-Olof var utbildad byggnadsingenjör och fram
till 1963 anställd hos Sven Hermelin. Mellan 1964
och 1971 var han anställd hos M-arkitekter. Från 1971
bedrev han egen verksamhet som landskapsarkitekt.
Stig Lönngren (f 1924) föddes i Vena och utbildade
sig vid Västerviks möbelsnickeriskola och senare
även vid Högre Konstindustriella Skolan i Stockholm
(Konstfack). Stig var i sin tidiga karriär anställd hos
Carl-Axel Acking, Arne Rudberger, Gösta Åbergh,
KFAI, Peter Celsing och hos Kempe & Ljunglöf
Arkitektkontor AB. Mellan 1974-1989 bedrev Stig
egen inredningsarkitektverksamhet.
Huvudentreprenör: Yngve Kullenbergs AB.
Konstruktör: Jacobsson & Widmark AB.
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1 Situationsplan över Vitsand som skickades in till Stockholms stad 1963. Kartan visar områdets anknytning till omgivningen med bl.a. nya
Nynäsvägen som planerades under samma period.
2 Situationsplan över Vitsand från relationshandlingarna som skickades in till Stockholms stad 1966. Kartan visar områdets övergripande struktur
med byggnadsplaceringar och placeringar av markparkeringarna för Telelaboratoriets anställda och besökare.
Källa: Stadsbyggnadskontorets arkiv, Stockholms stad
3 Modell som hur Vitsand och Mårbacka kan hänga ihop. Källa: Stadsbyggnadskontorets arkiv, Stockholms stad
4 Situationsplan som visar utbyggnaden av datakraftsanläggningen och cafépaviljongen invid lågdelen hus F från 1974.
Källa: Stadsbyggnadskontorets arkiv, Stockholms stad
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1

2

1 Vitsandsanläggningen färdigställd sedd ifrån Ågestavägen. Foto:
Tekniska museets arkiv.
2 Mårbackaanläggningen färdigställd med den ursprungliga
vaktbyggnaden i förgrunden. Inga trädrader har tillkommit längs med
fasaderna. Foto: Tekniska museets arkiv.
3 Den urpsrunliga vaktkuren till Vitsandsanläggningen från Färnebogatan.
Foto: Tekniska museets arkiv.

3
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4 Inspektion av bygget av Mårbackaanläggningen. Bilden visar tydligt hur
de prefabricerade betongelementen såg ut innan fönstren kom på plats.
Foto: Tekniska museets arkiv.
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Vitsand:
Anläggningen vid Vitsandgatan uppfördes mellan
1962 och 1966. Byggnaderna har under åren förändrats
och byggts om för att passa verksamheten. Området
utvidgades 1974 genom att en lågdel byggdes till
mellan lamellerna E och F. I söder adderades en
kafépaviljong infattad i en trädgårdsanläggning.
Lågdelen inrymde stordatorer och kom på ett
tidstypiskt teknikoptimistiskt sätt att benämnas
Datakraftcentral. En påtaglig yttre förändring är
omfärgningen av fasaderna på skivhusen som gjordes
1994. Invändigt har byggnaderna byggts om, från
den ursprungliga cellkontorsindelningen, till dagens
öppna kontorslandskap. Flera av ombyggnationerna
kan härledas till när Televerket bolagiserades och blev
Telia AB under 1990-talet och delar av verksamheten
avvecklades eller flyttades. Från den ursprungliga
laboratorieverksamheten har området utvecklats till ett
mer renodlat kontorskomplex idag vilket rent fysiskt
har satt sina spår i området.
Mårbacka:
Huvudkontoret vid Mårbackagatan uppfördes
mellan 1966 och 1969 men fick inte utseendet så
som det ser ut idag förrän i början av 1970-talet
då gymnastikhallsbyggnaden stod färdig. De mest
märkbara förändringarna av områdets yttre karaktär
är den påbyggnad i glas som uppfördes på hus Helge
i mitten av 1990-talet och nybyggnationen av entréoch vaktbyggnaden, hus Johan, vid Mårbackagatan
som gjordes i slutet av 1980-talet. Invändigt präglas
förändringarna av sentida ytskikt och renoveringar
samt att vissa delar av cellkontoren är omgjorda
till mer landskapsliknande arbetsplatser och
konferensutrymmen.

Framtiden

1 Mårbackas fasad utmed gaturummet.

Fram till våren 2016 har TeliaSoneras huvudkontor
varit förlagt till Mårbacka tillsammans med ett antal
mindre företag som inrymts i lokaler som inte använts
av huvudhyresgästen. Laboratorieverksamheten
vid anläggningen i Farsta har succesivt avvecklats
från ursprungsanvändningen till att idag vara ett
mer renodlat kontorsområde. Även här har andra
mindre hyresgäster flyttat in och tagit över delar av
TeliaSoneras tidigare lokaler.
I och med att områdena bytt ägare och TeliaSonera
flyttar är tankarna att områdena nu ska omvandlas
till en ny sammanhållen stadsdel med verksamheter,
servicefunktioner och bostäder. Omvandlingen innebär
att nästan samtliga byggnader inom områdena kommer
få nya användningsområden och byggas till- och om
för att passa sina nya ändamål. Inom bägge områdena
är tanken att det ska uppföras en större mängd nya
byggnader.

2 Teletornet i Vitsand
3 Vitsand sett från Perstorpsvägen
Källa: Fotograf Binge Eliasson

1

2

Den påkostade yttre miljön har ändrats. Under
1990-talet ritades stora delar om genom
landskapsarkitekterna Klaus Stritzke och Ann
Fagerström Tronde (Sven Hermelins kontor).

3
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1 Anläggningen på Vitsandsgatan under uppförande. På bilden
syns hus C och D. Foto: Tekniska museets arkiv.
2 Utsikt mot öster från skivhus E på Vitsand. I förgrunden syns
den mest östliga låga byggnadskroppen under konstruktion.
Bakom byggnaden syns gamla Ågesta Broväg och bakom den
skogshöjden som utgör Mårbackaanläggingens nordvästra
hörn. Långt i bakgrunden syns skogshöjderna söder om
Mårbackagatan. Källa: Tekniska museets arkiv
3 Utblick mot öster från skivhus E i Vitsand med Nynäsvägens
på plats. Skogspartiet bakom utgör nu Mårbackas nordöstra
hörn. Framför skogspartier syns förberedande arbeten för
Mårbackaanläggningen. Källa: Tekniska museets arkiv.
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4 Invändigt byggnadsarbete i anläggningen på Vitsandsgatan.
Foto: Tekniska museets arkiv.
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Telefonens historia i Sverige
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Sveriges första elektriska telegrafförbindelse fanns
mellan Stockholm och Uppsala och öppnades i
november 1853. Tidigare fanns optiska telegrafer, som
hade varit öppna för allmänheten sedan våren 1837
(höga ställningar med vinklingsbara plåtar som bildade
mönster synliga från långt håll). Samma år började
man använda namnet Kungliga Telegrafverket (tidigare
Kongl. Telegraf Inrättningen). 1853 ändrades namnet
till Kongl. Elecktriska Telegraf Werket.
Den första telefonförbindelsen i Sverige upprättades
i slutet av år 1876 men bestod bara av en förbindelse
mellan två telefoner. Under 1880-talet började
telegrafstationerna utrustas med telefonlinjer för
telefonering av telegram, vilket innebar en väsentlig
tidsbesparing vid inlämning och utsändning.
Telegrafverket ansåg dock telefonen endast vara ett
komplement till det kraftigt utbyggda telegrafnätet och
visade inget intresse att ta hand om telefonväsendets
utveckling.
Tre telegrafkommissarier tog istället på eget bevåg
initiativ till byggandet av en centralstation, till
vilken var och ens telefonledning indrogs för att
sedan förbindas med valfri annan telefonledning.
Byggandet av en centralstation och grundandet av
ett telefonnät godkändes av Överståthållarämbetet
och Telegrafverket, men kommissarierna fick i
egenskap av statstjänstemän inte själva ansvara för
en telefonanläggning. Istället byggdes de första
telefonnäten och centralstationerna av privata
företag såsom Stockholm Bell Telefonaktiebolag
år 1880 (21 abonnenter) och Stockholms Allmänna
Telefonaktiebolag. År 1881 öppnades Telegrafverkets
första telefonstation vid Skeppsbron. Redan fyra
år senare hade Stockholm flest antal telefoner
bland världens städer, räknat såväl i förhållande till
befolkningsmängd som i absoluta tal.
Utanför Stockholm bildades telefonföreningar, en sorts
kooperativa sammanslutningar, där alla var delägare.
1886 fanns runt om i Sverige 50 telefonföreningar.
Dessa föreningar fungerade dock som ”öar”, dvs. att
man bara kunde telefonera med en medlem i samma
förening. Endast i Stockholm förekom ett visst
samarbete mellan näten. Föreningarna kunde på grund
av sina låga avgifter inte samla tillräckligt kapital för
att utvidga och bygga om sina nät. Detta ledde till att
flera föreningar så småningom köptes upp av staten.

Telegrafverkets intresse för telefoni hade sent omsider
vaknat då inkomsterna från telegraferandet sjönk i takt
med utbyggnaden av telefonnäten.
År 1888 gjordes ett utkast till rikstelefonnät
och därmed inleddes ett nytt skede i Sveriges
telefonväsende. Under de femton följande åren köpte
Telegrafverket upp de flesta privata anläggningarna
och kvaliteten på telefonöverföringen ökade genom
att entrådiga lättstörda förbindelser ersattes med
dubbelledningar (tvåtrådiga förbindelser). 1893 var
det möjligt att telefonera med Norge och Danmark och
1903 även med Tyskland (via Danmark).
Från början hade Telegrafverket ingen egen
tillverkning eller verkstad för reparation av telefoner
och växelbord. Istället var verket storkund hos
bland andra L M Ericsson som börjat tillverka egna
hörtelefoner redan 1878. I takt med att Telegrafverket
köpte upp mindre telefonnät uppstod dock ett allt
större behov av att reparera och modernisera växelbord
från enkelledningsbord till dubbelledningsbord. Den
senare tekniken var så ny att Telegrafverket ansåg sig
nödgat att anställa egna tekniker, samtidigt som man
ville pressa tillverkningspriser och stå oberoende av
de privata företagen eftersom dessa ibland hade långa
leveranstider. Således kom Telegrafverket år 1891 att
skaffa egen verkstad och produktion av teletekniskt
materiel. Den första verkstaden låg i Telegrafverkets
byggnad ”Bångska huset”, ett före detta bostadshus
på Fiskaregränd vid Mosebacke i Stockholm, men
allteftersom verksamheten växte flyttade man
produktionen till nya lokaler, för att 1913 flytta hela
verksamheten till nya fabrikslokaler i Nynäshamn.
I samband med hundraårsjubileet 1953 ändrades
företagsnamnet till Televerket. Redan 1946 hade ordet
”kungl.” tagits bort.
Under hela 1900-talet arbetade Televerket med
utveckling och utökning av telekommunikationsnätet
med stora satsningar på ledningsnätet . Även ny
teknik testades bl.a. börjande man använda sig av
bärvågstekniken som gjorde det möjligt att använda
samma linje för flera telefonsamtal. Mycket arbete
lades också ner på automatisering av telefonväxlarna.
I mitten på 1950-talet togs den första transatlantiska
telefonledningen i bruk. En av de stora framgångarna
inom området skedde genom forskning och utveckling
i Ellemtel Utvecklings AB. Bolaget, som ägdes
gemensamt av Televerket och LM Ericsson, kom
att utveckla den berömda AXE-växeln som efter

1 Teletornet vid Malmskillnadsgatan troligen i början av 1900-talet. Foto: Tekniska museets arkiv.
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lanseringen på 1970-talet kom att bli en enorm succé
och bli en av Sveriges största exportframgångar
genom tiderna. Under senare delen av 1900-talet
kom utvecklingen till stor del handla om det mobila
telefonisystemet. Som ett resultat av denna sjösattes
1981 NMT-nätet som var förkortningen på Nordisk
Mobiltelefoni som var världens första helautomatiska
mobiltelefonisystem och ett drygt decennium
senare lanserades GSM-nätet som var ett resultat
av ett internationellt samarbete för en gemensam
mobiltelefonsystemstandard.
Under 1990-talet ändrades strukturen inom
Televerket och i mitten av 90-talet överfördes verkets
myndighetsroll till den då nybildade myndigheten
Telestyrelsen (numera Post- och telestyrelsen). Flera
andra delar av verkets delar fördes över till nybildade
statliga bolag, bl.a. genom överföringen av Televerket
Radio som flyttades till det nya bolaget Teracom.
1993 ombildades verkets återstående verksamhet
inom telefoni, mobiltelefoni och datanät till ett statligt
ägt aktiebolag som fick namnet Telia AB. Bolaget
har under 2000-talet ytterligare förändrats med bl.a.
börsintroduktion, sammanslagning med finländska
telebolaget Sonera 2003 varpå bolagsnamnet ändrades
till Telia Sonera AB. Under början av 2016 ändrade
bolaget namnet till Telia Company AB.

2

1

1 Telelaboratoriets ”ekofria” rum i anläggningen vid Vitsandsgatan.
Rummet användes i första hand för forskning och utveckling
men också vid typprovning, s.k. T-märkning, av apparater. Foto:
Tekniska museets arkiv.
2 och 4 Interiörbilder från laboratorieverksamheten vid
Vitsandsgatan. Ovan syns datacentralens nya datamaskiner från
1965 och nedan genomförs tester av den klassiska Ericofonen som i
folkmun kom att kallas Kobratelefon. Foto: Tekniska museets arkiv.
3 Testning av telefon i det ekofria rummet. Foto: Tekniska museets
arkiv.

3

14

4

Kulturmiljöanalys Televerket i Farsta - 2016

Godkänt dokument - Anna-Stina Bokander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-10-02, Dnr 2014-13908

Kulturmiljöanalys Televerket i Farsta - 2016
15

Godkänt dokument - Anna-Stina Bokander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-10-02, Dnr 2014-13908

Områdets framväxt i kartbilder och ortofoto

16

Landsbygd, Dalarövägen
Generalstabskartan 1873
Källa: Lantmäteriet

Landsbygd, torplandskap
Häradsekonomiska kartan 1901 - 1905
Källa: Lantmäteriet

Två markeringar har lagts till den här kartan: gamla
Dalarövägens sträckning (rött) och utredningsområdet
(gult). Dalarövägen var en av Stockholms äldre färdvägar. Den gick söderut från Skanstull till Dalarö och
började anläggas under 1600-talets första hälft. Stora
delar av den gamla vägsträckan är ännu bevarade, en
av dessa stäckningar benämns idag Perstorpsvägen och
ligger direkt norr om utredningsområdet.

Det som i dag är vårt utredningsområde är fortfarande
landsbygd, lik många andra platser i Sverige. Landsvägen från storstaden, som har sitt ursprung i Dalarövägen, drog förbi Hökarängens gård, Burmans torp
mm. Mest iögonfallande är kontrasten mellan den lägre
belägna jordbruksmarken och övriga, högre belägna
marker. Den markerade arealen för jordbruksmark på
dessa kartor representerar förmodligen inägomark:
jordbruksmark som inhägnats för att hålla vilda djur
ute och som kunde bestå av åkrar, ängsmark och
trädgårdsland. Motsatsen till inägorna var den högre
belägna utmarken med bl.a. bete.
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Landsbygd, landsvägen moderniseras
Stockholm med omgivningar 1934.
Källa: Stockholms stadsarkiv.

Landsbygd, med inslag av modernitet
Ekonomiska kartan 1951
Källa: Lantmäteriet

För landsvägen (länsväg 143) planerades en ny sträckning västerut som bl.a. medför att huvudleden inte längre
går förbi Hökarängen gård.
Kartan visar - tillsammans med Häradsekonomiska
kartan - vilka ytor som tidigare upptogs av jordbruksmark (åkrar, ängsmark, trädgårdsland).

Två stora förändringar, båda indirekt orsakade av
industrialismen och tidens modernitet, har skett sedan
den föregående kartbilden. Jordbruksarealen har krymt.
Och landsvägen (länsväg 143, sedan 1939 benämnd
Nynäsvägen) har byggds ut och vissa delat har fått ny
dragning anpassad till den moderna biltrafiken. Flera
delar av den gamla Dalarövägen har nu blivit sekundära
vägsträckningar. Mot söder har Ågestavägen tillkommit. Även kraftledningar har tillkommit. Emellertid har
området fortfarande karaktär av landsbygd.
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Förstaden utvecklas
Ortofoto 1955 - 1967

Dagens urbana landskap
Ortofoto 2011 - 2014

Bilden visar området vid början av den storskaliga omvandlingen som genomfördes under 1960- och 1970-talet. Jordbruk bedrivs fortfarande men är på väg att fasas
ut. Utbyggnaden av förstaden börjar närma sig utredningsområdet söderifrån med lamellhus och punkthus.
På fotot är utredningsområdet till största delen ännu
orört, förutom stenindustrin i Mårbacka. Snart planeras dock den nya bebyggelsen (svarta linjer). Under
1960-talet planeras stadsmotorvägsstandard för Nynäsvägen. Den blåa streckade linjen motsvarar den nya
dragningen.

Området har steg för steg ändrats i grunden. Förorten
och en ny trafikstruktur är utbyggda. Områdets ursprungliga struktur med dalgångar och skogsklädda
höjder är dock fortfarande igenkännbart. Nynäsvägen
har fått stadsmotorvägsstandard genom ny dragning,
avsevärd breddning och planskild korsning med Ågesta
Broväg. Gamla Dalarövägens sträckning vid Mårbacka
och Larsboda torp har försvunnit, Perstorpsvägen finns
dock kvar. Det levande jordbruket fasades ut. En del ursprungliga skogsbryn och öppna ängsytor påminner om
det som tidigare varit jordbruksareal.
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Karta ålder på vägar och sträckningar

1 Perstorpsvägen / Gamla Dalarö landsväg
2 Edsvallabacken
3 F.d. Ågestavägen
4 Ågesta Broväg
5 F.d. gamla Nynäsvägen

1

6 Perstorpsvägen (senare anlagd vägsavsnitt)
7 Östmarksgatan
8 Färnebogatan

12

9 Larsbodavägen
10 Mårbackagatan
11 Vitsandsgatan
12 Nynäsvägen och trafikplats Larsboda

8
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3

7

1
12

5

11

Gamla landsväg Dalarövägen, 1600-talet

6

Vägar och sträckningar tillkomna 1600-1900

Vägar och sträckningar tillkomna 1900-1950

4

10

Vägar och sträckningar tillkomna 1956-1962

2
Vägar och sträckningar tillkomna 1962-1975

6

Motorväg Nynäsvägen, tillkommen 1962-1975

Streckade linjer visar tidigare vägsträckningar som inte längre existerar
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Nuläget
Geologisk bakgrund
Området är del av regionens sprickdalslandskap som
består av en kombination av skogsklädda bergsryggar
och öppna låglänta partier och dalgånger. Sedan istidens
slut för drygt 11 000 år sedan höjer sig berggrunden, för
närvarande med cirka 5 mm per år. Istäckena har slipat
ner bergstopparna, skapat moräner och lera.
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Topografi
Landskapets landformer och topografi har i hög grad
påverkat områdets planstruktur. De sprickzoner som
löper genom området återspeglas i trafikledernas och
bebyggelsens placering och huvudriktningar. Projektområdet ligger mellan 30-40 meter över havet (nollplanet).
Vitsands bebyggelse är placerad utmed södra kanten i
ett större nordvästlig-sydostligt dalstråk som avgränsas
i norr av Perstorpsvägen. Detta dalstråk har sina mer
småskaliga förgreningar i olika riktningar, bl.a. mot
söder utmed Ågesta Broväg, Larsbodavägen och Mårbackagatan.
Vitsands vägar och bebyggelse följer topografin. Det
nordvästlig-sydostliga dalstråket har tagits tillvara och
vidgats något fast med minimal sprängning. Direkt söder om bebyggelsen stiger marken i mötet med de högre
liggande bostadshusen. Entrén i nordväst skapades som
en port i berget genom sprängning. Mårbackas bebyggelse ligger i en mer blandad topografi. Huvudentrén
ansluter till ett mindre dalstråk utmed Mårbackagatan.

Karta topografi (markhöjder)
52-62
48-52
46-48
42-46
38-42
36-38
32-36
28-32
20-26

20
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Jordartskarta (SGU). Kartan visar jordarternas utbredning i eller nära markytan.

Strandnivåkartan för 500 år sedan (SGU). Kartan visar förändringen i sjöarnas utbredningar.

Urberg

Land

Lera

Sjö för 500 år sedan

Gyttja (organisk material)

Nutida sjö
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Planstruktur
Vitsand har två entréer varav den nordvästra har mest
representativ karaktär. Från entrén nås den centrala
förbindelsegatan. Området har en sträng geometrisk
planstruktur med en rad höga skivhus som annonserar
sig mot Nynäsvägen. Plankartan från 1958 (se s. 7) visar
en ytterligare planerad bebyggelseutveckling inom östra
delen av området som aldrig förverkligades.
Mårbacka har två tillfarter från Mårbackagatan. Den
västra leder direkt in på gaturummet mellan husen.
Bebyggelsestrukturen består av två till fyra våningar
höga hus som omsluter ett internt gaturum samt en
serie inre gårdar. Östra delen består av storskaliga
parkeringsytor som ligger på två olika nivåer.
Plankartan från 1966 (se s. 7) visar en planerad
expansion åt öster som inte kom till utförande.
Gaturummet skulle då även utvecklas inom områdets
östra del. Plankartan visar även en direkt vägförbindelse
mellan Mårbacka och Vitsand genom en viadukt över
Ågestavägen som aldrig byggdes. Vid korsningen
Nynäsvägen-Ågestavägen samt ÅgestavägenMårbackavägen planerades reservat för framtida
trafikutbyggnader. En kulvert byggdes mellan alla
byggnader för rörledningar och för skyddad gångtrafik
för personalen.
Karta karaktärer utemiljö
Öppen parkmark

Öppen parkmark / solitära träd

Öppen hårdgjord yta

Halvöppen parkskog eller trädridå

Sluten skogsparti

Trädrad

Gamla solitära ekar / träd

Trädgårdsmiljö

22
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Utemiljöns karaktär generellt
Området har en varierad karaktär med bebyggelse
och anslutande park- och skogsytor. Bebyggelsen
möter kringliggande högre delar med bland- eller
barrskogsvegetation och mot norr möter öppna
landskapspartier. De högre delarna, höjdryggar med
berg, består mest av sammanhängande barr- eller
blandskog och ibland lövskog. Området präglas
av välplanerade och välskotta utemiljöer med fina
kvalitéer avseende både karaktär och användning.

1 Utblick mot sydöst från teletornet. Källa: fotograf Binge
Eliasson.
2 och 3 Gamla bevarade ekar vid Vitsands nordvästra
entré.
4 Gamla bevarade ekar på Mårbackas nordöstra
parkeringsyta.

Hårdgjorda ytor är mest asfalterade men vissa delar har
mer påkostat material, t ex Vistands sydöstra entrétorg
eller Mårbackas inre gaturum.
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Utspridda över utredningsområdet finns ett mindre
antal gamla högresta och bredkroniga ekar. Ett exempel
på det är en grupp av tre ekar på gräsytan vid Vitsands
nordvästra entré. Inom Mårbacka finns bl.a. gamla
ekar kvar på den stora parkeringen. Ekarna kan ha
stått friväxande i äldre hagmarker men följer oftast
landskapets tidigare brynzoner. Ekarna vittnar om hur
de olika marktyperna var distribuerade inom det äldre
kulturlandskapet.

1

2

3

4
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Utemiljöns karaktär Vitsand
Inom Vitsand speglar utemiljön de ursprungliga
markförhållandena: den svag lutande ängen som fanns
på plats reserverades för bebyggelsen. De högre delarna
kring entrén i nordväst dominera av barrskog.
Övergången mot bostadsområdet åt sydväst består av
en slutning med ett stråk äldre lövskog med ganska
transparent karaktär. Slutningen påverkades något
genom terränganpassning för den längre liggande
rektangulära parkeringsytan och centrala vägen men
är i stort sätt välbevarad. Skogsstråket har en andel
större ekar och ett välutvecklat buskskikt med bl.a.
hassel. Lövskogen har möjligen tidigare utnyttjats till
bete och slåtter. Skogsstråket har brynkaraktär mot
Vitsands bebyggelse och utgör en självklar övergång till
bostadsbebyggelsen ovanför slutningen.

1

2
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Mellan lövskogsstråket och Vitsands bebyggelse
finns den centrala förbindelsegatan och en stor
parkeringsyta. Det är en välplanerad och grön miljö
med hög kvalitet vad gäller gestaltning, material
och plantering. Trädrader av oxel, tillsammans med
hamlade lindar och häck bidrar till parkkaraktär.
Miljön mellan lamellhusen är en blandning av
hårdgjorda och gröna ytor med enstaka träd. Mellan
hus B och C finns en äldre skogsholme som utgör
fragment av en tidigare höjdrygg som till största delen
försvann då Vitsand och Nynäsvägen anlades. Holmen
har i planeringen nyttjats som parkyta med stora träd
(ek, tall) och välbevarat bottenskikt. I dag presenterar
den sig som en urban åkerholme.

3

4

Även i Vitsands sydöstra del förenas olika typer av

1 Centrala förbindelsegatan, vy mot öster.
2 Lövskogsstråket, parkeringen och bostadshusen utmed
Östmarksgatan i bakgrunden.
3 Centrala förbindelsegatan, utblick mot nordväst.
4 Parkmiljö mellan hus D och E, vy mot sydväst.
5 Skogsholme mellan hus B och C, vy mot nordost, i bakgrunden
finns skogen på andra sidan Nynäsvägen.
6 Samma skogsholme, vy mot sydväst.

24

5

6

Kulturmiljöanalys Televerket i Farsta - 2016

utemiljö. Närmast lågdelen och paviljongen finns
i sydost en park i form av en stor öppen gräsyta
med några solitära träd. Längst österut, närmast
Nynäsvägens avfart mot Ågesta Broväg, går parken
över i hårdgjorda ytor. Här ligger den andra stora
parkeringen som står i direkt förbindelse med entrén
åt sydost - Vitsandsgatan och entrétorget. Trädrader
markerar entrén. Även här finns den skogsbevuxna
slutningen som övergång mot bostadshusen utmed
Östmarksgatan.
Mellan lamellhusen och Nynäsvägen finns en
angöringsgata. I det långsmala stråket direkt utmed
Nynäsvägen finns en oregelbunden rad av träd, varav
några stora ekar och tallar.

1

2
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Inom Vitsand finns även två trädgårdsmiljöer. En
japans-inspirerande trädgård ligger dold bakom
restaurangbyggnaden i direkt anslutning mot
skogsstråket utmed bostadshusen. Det finns även en
mindre trädgård vid den lilla kafé-paviljongen.

3

1 Visand, östra parken, vy mot nordväst.
2 Vy från östra parken mot Nynäsvägen och dalstråket
och den högre liggande Perstorpsvägen i fonden, vy
mot nordost.
3 Entrétorget vid Vidsanddsgatan.
4 Angöringsgatan utmed Nynäsvägen, vy mot sydost.
5 Trädgård vid kafé-paviljongen, vy mot nordost.
6 Trädgård vid kafé-paviljongen, vy mot nordväst.

4

5

6
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Utemiljöns karaktär Mårbacka
Vid anläggandet anpassades Mårbackas topografi
i mycket större utsträckning än Vitsand varvid
merparten av den ursprungliga vegetationen
avlägsnades. Det återfinns dock några äldre bevarade
ekar inom anläggningen. Bebyggelsen och även den
stora parkeringen på östra sidan ligger inbäddad i
kringliggande skogspartier av bland- eller barrskog.
Mellan bebyggelsen och skogen finns öppna gräsytor i
varierande storlek.
Bebyggelsens utemiljö domineras av den inre
T-formiga gaturummet: med huvudentré från
Mårbackagatan och en öst-västlig sträckning. Mot
öster ansluter gaturummet till den stora parkeringen
och där finns ytterligare en entré, mer för biltrafik, från
Mårbackagatan. Gaturummet ligger på en nivå.
Variation i byggnadshöjd (2-4 våningar) och
fasadförskjutningar medför ett välproportionerat
gaturum, med varierande bredd och god
överblickbarhet. Materialen och det högkvalitativa
utförandet bidrar till representativitet och dignitet: ett
granitgolv bestående av smågatsten, markant central
liggande ränndal och granithällar längs fasaderna.
Speciellutformade pollararmaturer belyser både mark
och träd. Kompletterande fasadbelysning betonar
bybebyggelsen.
Gaturummet ligger på bjälklag och har en
sammanhängande växtbädd (jorddjup 60 cm). Det
finns rader av vitpil längs fasaderna i gaturummets
västöstliga riktning. En grupp (3x6 st.) hästkastanjer
markerar restaurangbyggnaden. I senare tid har man
börjat hålla nere trädens storlek genom hamling. I
gaturummets nordsydliga sträckning (entréplanen)
fanns ursprungligen en rad flaggstänger (se foto s. 10).
I dag finns en lönnallé. På fasaderna i nord-sydlig
riktning växer rådhusvin, som passar bra på de räfflade
betongelementen.

1 Huvudentré från Mårbackagatan, vy mot norr.
2 Inre gaturum, vy från huvudentré mot norr.
3 Parkmiljö vid byggnad Ivar, vy mot öster. Källa: fotograf Binge
Eliasson
4 Inre gaturum vid huvudbyggnad Helge, vy mot öster. Källa:
fotograf Binge Eliasson
5 Den räfflade betongfasaden med rådhusvin.
6 Gaturummet: granithällar längs fasaderna.
7 Gaturummet: centralt liggande ränndal.
8 Gaturummet: pollararmatur.
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Gaturummet ansluter till terrassytan kring
restaurangen, med upphöjda planteringslådor av
betong. Från terrassens norra del finns utsikt över
dalstråket med Nynäsvägen. Terrassen avslutas i
norr och öst av en betongmur som konstruktivt
sammanhänger med nedanliggande suterrängvåningens
fasad. Betongmuren fortsätter österut som gräns mellan
gaturummet och parkeringens nedre nivå närmast
Nynäsvägen.
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På nordvästra sidan - väster om huvudbyggnaden
”Helge” - ansluter en mindre park. Den består av en
upphöjd öppen och plan gräsyta som ramas in av
bebyggelsen, blandad skogsvegetation samt synliga berg
i dagen. En naturtrappa med sättsteg i gatsten leder upp
från gaturummet till ett stort solitärträd i parken.
I gatans västra fond står ett av områdets konstverk
i form av en stor skulptur i brons (tre hästar).
Skulpturen placerades ursprungligen i anslutning till
huvudbyggnadens entré.

1 Terrassen vid restaurangbyggnaden (t.h.) och byggnad Helge,
vy mot norr
2 Terrassen kring restaurangen, t.h. stödmuren, angöring på den
nedre nivå och Nynäsvägen, vy mot väster.
3 Terrassen kring restaurangen, vy mot norr.
4 Terrassen kring restaurangen, övergång till parkeringen, vy mot
söder.
5 Vy över gatan sett från parken, vy mot sydöst.
6 Trappan mot den stora eken i samma park, vy mot nordväst.
7 Bronsskulptur i gatans fond, vy mot öster.
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Bebyggelsen ramar in sju innergårdar, de flesta på
bjälklag. Varje gård utformades utifrån ett tema som
styrde dess gestaltning med genomtänkt plantering,
material och färgsättning. Gårdarnas olikhet bidrar till
bebyggelsens identitet och underlättar orienteringen.
Gårdarnas gestaltades för att betraktas från husen,
för att ta in ljus i de djupa volymerna och för att
användas som passage. Varje innergård har ett
eget namn som hänger samman med respektive
gårds utformningstema. Gårdarna är mer eller
mindre förändrande jämfört med den ursprungliga
gestaltningen. Omgestaltningarnas orsaker kan
hänföras till tillkomsten av nya ljusintag i form av
lanterniner och anpassning av trädplanteringar.
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Hus Helge nr.3
• Här finns en innergård som heter Glaspyramiden.
Gårdens ursprungliga gestaltning ändrades radikalt
(1995): de utspridda små ljusinsläpp ersattes med
en enda glaspyramid och gårdytan minskades
pga av att södra fasadens fasadliv flyttades. Detta
medförde en omgestaltning även om delar av de
ursprungliga ytorna har bevarats.
Hus Ivar nr.6
De fyra innergårdarna har var och en sin egen prägel
och gestaltning.
• Katsuragården. Fyra stora katsuror som -

•

•
•

tillsammans med två kornellträd – ramar in ett
centralt öppet rum med gräs.
Trädspiralen. Storgastensgolv, formklipta lindar
planterade i ett spriralmönster, specialutformad
trädbelysning, några buskage, rådhusvin på fasader.
Gården upplevs även i dag som autentiskt.
Katalpagården. Domineras av två stora kubformade
volymer med ljusinsläpp som byggdes omkring
2000. Katalpaträden och gräsmatta finns kvar.
Kullerstensgården. Domineras av två stora pergolor,
glaspyramider, och rader av gullregn.

1 Situationsplan innergårdar.
HELGE

2 Trädspiralen, vy från sydvästra entrén.

IVAR

4 Katsuragården, vy mot väster. Källa:
fotograf Binge Eliasson

Katsuragården

5 Bokgården, vy mot norr. Källa: fotograf
Binge Eliasson
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Trädspiralen

6 Bokgården, vy mot nordväst. Källa:
fotograf Binge Eliasson

Katalpagården

Kullerstensgården

Hus Ludwig nr.5
Två gårdar som båda är lummiga med flera lövträd och
växtplanteringar.
• Bokgården, som är den norra gården, är till
större delen intakt. Ett stort bokträd står i mitten
och dominerar gården. Bokträdet planterades
ursprungligen nära fasaden men flyttades senare
till gårdens mittpunkt. För övrigt finns en
slingrande formklippta bokhäck, som är starkt
karaktärskapande. Markbeläggningen består av
brunbränt klyvklinker.
• Lönngården. Utmed fasaderna ram av skuggröna
och rader av pollare. Två stora flerstammiga
skogslönnar. Ytor med smågatsten, gräs och
ytterligare planteringar.

1

5
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LUDWIG
Bokgården

2

4

Glaspyramiden

3 Trädspiralen, vy mot nordväst.

3

6

Lönngården

Öster delen av Mårbacka-området domineras av stora
asfalterade parkeringsytor. Dess södra del ligger på
samma nivå som entréplanet. Norra delen - öster om
kv. Kalle - ligger på en lägre terrass som begränsas mot
gaturummet av betongmurar och jordslänter. Smala
remsor med enstaka träd, buskar och gräs ramar in
parkeringarna och angöringsvägarna. Några sparade
gamla ekar finns kvar. Utmed Nynäsvägen finns ett
bredare planterat stråk med bl.a. ek och ask. En mindre
grupp av popplar utgör fond till den östra infartsvägen.
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1

2

4

3

1 Östra entrén från Mårbackagatan, vy
mot norr med popplarna som fond.
2 Gaturummet inom östra delen, med
plantering av vitpil och planterad vall, vy
mot väster.
3 Överblick parkeringsytan öster om
restaurangbyggnaden, vy mot öster.
4 Gaturummet inom östra delen, vy mot
öster.
5 Parkeringsytan med
restaurangbyggnaden och
huvudbyggand Helge i bakrunden, vy
mot väster.

5
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Landskapsrum och utblickar
Delar av det stora nordvästlig-sydostliga dalstråket
som avgränsas i norr av Perstorpsvägen är idag
ianspråktagna av bebyggelse eller vägar. Stora delar
av dalstråket har dock en fortsatt öppen karaktär.
Anläggandet av Nynäsvägen och trafikplatsen
medförde en viss utvigning av stråket. De högre
liggande rumsavgränsningarna genom kringliggande
skogsbevuxna höjder bidrar till den rumsliga
upplevelsen av dalstråket som kan upplevas från
Vitsands östra delar, Vitsands bebyggelse och från
Nynäsvägen, Ågesta Broväg och Perstorpsvägen. Från
Mårbacka upplevs dalstråket i dagsläget endast från hus
nr. 3 Helge, hus nr. 2 Kalle som rymmer restaurang och
från terrassen intill.
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Karta landskapsrum och utblickar
Öppet landskapsrum

Rumsskapande vegetationsfront

Transparent rumsskapande vegetationsfront

Rumsskapande vägstruktur

Rumsskapande bebyggelsefront

Byggnad som utgör viktigt blickfång

Betydelsefull vy

Siktrelationer

Sekvens

Högre liggande rumsavgränsning av dalstråket
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Bebyggelsen i Vitsand är med dess markanta placering
i dalstråket vid Nynäsvägen starkt miljöskapande.
Det kan upplevas som en sekvens av olika perspektiv
under rörelse på Nynäsvägen eller Perstorpsvägen, åt
väster, krökande norrut. Kombinationen av Vitsands
bebyggelse, det kringliggande dalstråket, skogsbrynen
och oregelbundet placerade solitära träd upplevs som
en genomarbetat komposition, ett ”gesamtkunstverk”.
Anblicken av Vitsand är ett av de mest igenkännbara
landmärkena i Stockholm.
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1 Vitsands placering i dalstråket, vy mot nordväst.
2 Sekvens utmed Nynäsvägen, vy mot väst/nordväst.
3 Sekvens utmed Perstorpsvägen, vy mot nordväst.
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Vitsands mest representativa entré ligger i nordväst
och är utformad som en landskaplig sekvens.
Entrévägens kurvatur medför att perspektivet
ändrar sig kontinuerligt. Den insprängda vägen
upplevs som en trång port genom det skogsbeklädda
bergspartiet. Därefter öppnar sig vändplanen med
utsikt mot grinden och restaurangbyggnaden M. Väl
genom grinden öppnar sig rummet med en gräsyta
och stora gamla solitära ekar i synfältet. Därbakom
börjar man ana Vitsands markanta bebyggelse telekommunikationstornet och skivhusen. Muren
bakom ekarna skärmar av den stora parkeringen
och förlänger entréupplevelsen. På ett raffinerat sätt
samspelar nämnda objekt till en arkitektoniskt förhöjd
upplevelse av överblickbar entré.

1

Vitsands västra parkering utgör ett tydlig definierat
landskapsrum som ramas in av den långsträckta
skogsslänten och bebyggelse på ömse sidor.
Landskapets ursprungliga topografi är tydligt avläsbart.
Dessutom kan det stora dalstråkets utbredning mot
norr anas genom siktlinjer mellan skivhusen mot
Nynäsvägen och dalstråkets norra avgränsningar.
På Vitsands sydöstra sida finns en större öppen parkyta
som är del av det stora dalstråket. Här kan dalstråkets
fulla bredd upplevas (se även bild 2 s. 25).
Även Vitsands entré i sydost är en gestaltad
sekvens med allé och entrétorg, dock något mindre
representativ.

2
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1 Sekvens Vitsands västra entré, mot öster.
2 Vitsands västra parkering utmed skogsslänten, vy mot
nordväst
3 Vitsands östra entré, Vitsandsgatan som leder mot
entrétorget, vy mot norr

3
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Mårbackas huvudentré nås från Mårbackagatan.
Därifrån nås det inre gaturummet med
huvudbyggnaden Helge i fonden. Mårbackas inre
gaturum är en sammanhängande öppen struktur med
långa siktlinjer. När man rör sig genom gaturummet
upplevs gatusektionen som en föränderlig bild bl.a.
p.g.a. variationen i byggnadshöjd (2-4 våningar) och
olika fasadförskjutningar. Väster om huvudbyggnaden
ansluter gatan till ett mindre landskapsrum i form av en
öppen parkyta.
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Vid hörnet Mårbackagatan-Ågesta Broväg finns en
informell entré till Mårbacka genom ett skogsparti.
Entrén upplevs som en sekvens av vyer på bebyggelsen.
Utmed den mer funktionella östra entrén mot den stora
parkeringen upplevs en del långa siktlinjer, bl.a. mot en
grupp av pelarpopplar som utgör fond.

1

2

4

1 Mårbackas innre gata, huvudentrén, vy mot söder.
2 Samma gatusträckning, vy mot norr.
3 Inre gatan, vy från huvudbyggnaden mot väster
4 Vy från huvudbyggnadens kafé mot väster.
5 Inre gatan, vy från huvudbyggnaden mot öster.
6 Sekvens vid Mårbackas gång-entré från Ågesta Broväg,
vy mot öster.
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Nuläget
Bebyggelse - Vitsand

Hus B-F nr 14,15,16,11 och 18 (skivhusen med
tillhörande lågdelar)
Exteriör
Skivhusen med sina nio våningar är förlaga med
gavlarna ut mot Nynäsvägen och mot bostadshusen
vid Östmarksgatan. Husen är symmetriskt placerade
i förhållande till varandra. Nynäsvägens dragning gör
att högdelarna - från söder - upplevs som förskjutna
i förhållande till varandra. Samtliga skivhus har
smala gavlar bakom vilka trapphusen är förlagda
medan våningsplanen är bredare, med utkragande
långfasader över källarplanet. Längs med långsidorna
löper fönsterband med en- och tvåluftsfönster med
förskjutna mittposter. Gavelpartierna är försedda med
enluftsfönster med mellanpartier av vit bredkorrugerad
aluminiumplåt. Översta våningens fasader är delvis
klädd med puts men också med beige bandtäckt
plåt och har en rad fönsterband som är utkragande.
Långsidorna är putsade i en ljusbeige kulör medan
gavelpartier samt den översta våningen är putsade
i avvikande kulörer där varje skivhus har en egen
kulör; blått, gult, grönt och rött. Socklarna är svarta.
Ursprungligen var hela anläggningen enhetligt färgsatt
i en ljus kulör. Nuvarande färgsättning tillkom i mitten
av 1990-talet.

Hus M nr 17
Exteriör
M-huset uppfördes som personal- och gästmatsal,
hörsal, bibliotek och utställningslokaler som är
funktioner som byggnaden fortfarande inrymmer.
Byggnaden ligger vid den nordvästra infarten från
Färnebogatan och avgränsar en platsbildning innanför
infarten som utformats till en representativ park med
vy över tornet och den övriga anläggningen.
Den långsträckta byggnaden är uppförd i två våningar
med suterrängvåning mot sydöst där gaveln består
av en envåningstillbyggnad i betong med infart
till kökets varumottagning. Ovanpå infarten är en
större altan förlagd. Rummen mot altanen används
för representation. Det gäller även den ursprungliga
volym med matsal som, omgiven av och kopplad till
en trädgårdsanläggning, skjuter ut från västfasadens
långsida.

1
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Fasaderna har en inom området självständig gestaltning
med grå ädelputs och tidstypiska curtain wall- fasader
av glas- och plåtpartier i aluminiumprofiler .
Interiör
De bevarade rumsliga volymerna och den stora
matsalens gestaltning med fönsterband med låg
bröstning och stora dagsljusinsläpp tillsammans
med rumsligheten i hörsalen och entréhallarna är
utmärkande för den invändiga gestaltningen av
byggnaden. I övrigt karaktäriseras inomhusmiljön
av sentida ombyggnader och kvar finns delar av
ursprunget. Bl.a. är en spiraltrappa i vit terrazzo, med
svängd trappspindel på vilka de gjutna trappstegen
vilar, kvar. Kvar finns också kraftiga betongbalkar
i taket som ackompanjeras av takytor klädda
med träullscement s.k. träullit. I de representativa
utrymmena i den östra delen av övervåningen, där
matsalen inryms, är bevarandegraden något högre.
Matsalens fönsterband med låga bröstningar och öppna
takstol med gjutna betongbalkar. I den västra delen av
övervåningen ligger en hörsal med sluttande golv med
karakteristiskt akustiktak i blå kulör

Nordväst om hus B står ett fristående 86 meter
högt telekommunikationstorn i betong som tillhör
anläggningen.
Entréerna till byggnaderna är gestaltade olika på
alla byggnaderna, en del försedda med skärmtak.
Uteslutande är entrépartierna placerade på gavlarna
eller på lågdelarna i direkt anslutslutning till
högdelarna. Samtliga entréer vetter in mot den
intilliggande gårdsmiljön.

2

Såväl fönster som dörrpartier är till stor del utbytta
på samtliga byggnader. Endast i vissa trapphus finns
ursprungliga fönsterpartier kvar.
Vissa avvikande element återfinns inom
byggnadskomplexet bl.a. förekommer lastkajer och
diverse förändringar av byggnadernas yttre utseende.
3

5
1 M-husets curtain wall-fasad mot parkanläggningen vid entrén vid
Färnebogatan.
2 M-husets spiraltrappa i vit terazzo och svängda trappspindel.
3 Matsalen i M-huset med långa fönsterband med låga bröstningar.
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4 Vitsands fyra skivhus med färgsättning från 1990-talet.
5 De karaktäristiska fönsterbandsraderna, här på hus C.
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Lågdelarna
Lågdelarna är uppförda i ett plan med beigea
putsfasader med konstrasterande sockel i svart.
Karaktären på byggnaderna är lika varandra men
viss variation förekommer, bl.a. har hus C försetts
med pulpettak, hus D har fått en källarvåning med
betongterrasering och på hus E finns en sentida
påbyggnad i glas och stål samt en för området
avvikande fasad då den öppnar upp sig med stora
glasytor som bärs upp av ett ramverk av lackad ek. De
flesta lågdelarna har fönsterband av enluftsmodell med
viss variation vad gäller storlekar och placeringar.
Lågdelen på hus F byggdes under mitten av 1970-talet
ut mot sydöst med en ny byggnadskropp som till
större delen är förlagd under mark. Volymen, som
består av en suterrängvåning och en mindre volym
ovan mark, uppfördes för anläggningens centraldator
och reservkraftsaggregat medan byggnadsdelen ovan
mark innehöll ett café. Fem stora ventilationstorn ovan
mark vittnar om den underjordiska byggnadskroppen.
Suterrängvåningens synliga fasader består av slät
betong med en pardörr i rostfritt medan fasaderna
på byggnadskroppen ovan mark är klädda med
plåtkassetter och har våningshöga glaspartier åt
sydväst och väst. Glas- och dörrpartier är utförda
i lackerad furu. På taket till tillbyggnaden finns en
pyramidformad glaslanternin.
Interiör
Hela området vid Vitsandsgatan har under åren
förändrats och i början av 00-talet ändrades
skivhusens ursprungliga cellkontorsindelning med
mittkorridorer till öppna kontorslandskap på samtliga
våningsplan. Enbart delar av den ursprungliga
planlösningen finns kvar. Även lågdelarna har under
åren ändrats invändigt. Förändringar präglar samtliga
byggnaders interiörer och av ursprunget finns idag
bl.a. trapphusen och de synliga bärande pelarna i
kontorslandskapen kvar i skivhusen. I hus C finns
också laboratorieverksamhetens ”ekofria rum” kvar
helt intakt i vilket bl.a. Fröken Ur spelades in 1968 i
samband med att en ny maskin togs i bruk.
Kulvertar och källarutrymmen är i mycket högre grad
bevarade men är i sin karaktär ganska råa.

1
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1 Hus E:s lågdel med förbindelsegången till hus D.
2 Cafépavlijongen som tillkom under 1970-talet när
datakraftanläggningen byggdes.
3 Entrén till lågdelen på hus F.
4 Lågdelen till hus C.
5 Detalj av lågt sittande fönsterband på en av lågdelarna.
6 Huvudtrapphus i ett av skivhusen.
7 Det ekofria rummet.
8 Kontorslandskap i ett av skivhusen. Spåren efter tidigare
cellkontorsindelning med mittkorridoren syns tydligt.
9 Del av kulvert under Vitsand.
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Bebyggelse - Mårbacka

består av en tät bröstning. In mot gården är fönstren
grönlackerade. Bottenvåningens fönsterpartier består
av stora glaspartier i ett smäckert ramverk i rödlackerat
stål med bröstningar. Suterrängvåningens fönster mot
norr är av tvåluftsmodell med mittpost i vit plåt.
På våning tre på den södra fasaden finns svagt
utkragande burspråk i rödlackerad plåt och glas.
Sammanlagt finns det tretton stycken, placerade fyra
och fyra samt fem i rad. Burspråk finns också på
fasaderna mot norr och öster på våning 1, 2 och 3 tr.
Dessa är av samma sort som de som återfinns på hus
I och L. Burspråken är svagt utkragande och utförda i
röd metall med glasytor av varierande storlek.
Taket är utfört som ett flackt motfallstak med
papptäckning. På taket återfinns flera ursprungliga
takuppbyggnader i falsad kopparplåt med infällda
fläktgaller i samma material. På den södra sidan av
taket finns den takuppbyggnad med fasad i glas och
blankt stål samt välvt tak beklätt med blank plåt som
tillkom under mitten av 1990-talet. Runt taket löper en
smal takfotsomfattning av kopparplåt.

Generellt
Den generella strukturen inom anläggningen på
Mårbackagatan bygger på byggnadernas placering
kring det centrala, t-formade gatunätet men ingång
från Mårbackagatan. Byggnaderna är uppförda
med kvadratisk planform kring öppna ljusgårdar
för dagsljusinsläpp till kontorsutrymmena. Inom
den ursprungliga anläggningen finns två byggnader
som inte har den kvadratiska planformen, hus Kalle
och hus Olof. Den förstnämnda är anläggningens
matsalsbyggnad och den senare inrymmer
gymnastikhall och andra motionsutrymmen. Inom
området finns även ett antal byggnader som tillkommit
senare och dessa är enklare i sin struktur och
utformning.

Godkänt dokument - Anna-Stina Bokander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-10-02, Dnr 2014-13908

Hus Helge nr 3
Hus H är huvudbyggnaden i anläggningen
och är
10
placerad i fonden av den nord-sydliga entrégatan.
Byggnaden består av fyra våningar över mark med en
suterrängvåning mot norr samt en påbyggd takvåning
mot söder från mitten av 1990-talet.
Exteriör
Fasaderna består av en slät betongsockel och
prefabricerade betongelement med grovt uttryck
och yta. Betongelementen är vertikalt räfflade med
omväxlande släta ytor samt infällda fönster. Fasaden
artikuleras med släta betongpartier kring hörn, runt
dörrar samt över och mellan de stora fönstren i
bottenvåningen. Fasaden på suterrängvåningen skiljer
sig från övrig fasad då den är utförd med element med
en slät formgjuten yta.
Fasaden på tillbyggnaden på den södra gårdsfasaden
består av ett ramverk i blankt stål med glasade partier
där emellan.
Byggnadens huvudentré är placerad mot söder och
utgörs av en karuselldörr av sentida snitt med stora
glasytor i stålpartier vid sidan av. Ett stort skärmtak
i glas och stål med en kraftig och obehandlad
bärande betongkonstruktion accentuerar entrén. In
mot gården återfinns byggnadens övriga entréer
och består av grönlackerade stål- och glaspartier
som är svagt utskjutande från fasadlivet och med
kopparavtäckningar. Även sentida entrépartier finns.
Byggnaden har uteslutande smala höga enluftsfönster
i rödlackerat metall där nedre delen av varje fönster
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Interiöra kvaliteter
Interiörens entréhall präglas av väggmålningen
Tele-Vision av Hans Viksten. Konstverket är utfört
på entréhallens fondvägg i muralmålningstekniken
sgraffito. Över denna mur höjer sig det vid
1990-talets mitt tillkomna rummet med glasfasad mot
gården. I övrigt präglas interiören i stort av sentida
ombyggnader.

2

1 Entrehallen i hus Helge med Hans Vikstens väggmålning TeleVision.
2 Hus Helge med huvudentrén och 1990-talspåbyggnaden i glas
synlig på taket.
3 Hus Kalle är anläggningens matsal.
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Hus Kalle nr 2
Exteriör
Denna byggnad inrymmer anläggningens matsal.
Byggnaden är uppförd i två våningar med placering
direkt norr om den öst-västliga torgytan. Byggnaden
har suterrängvåningar i två plan mot norr och öster
på vilka en terrass med betongmur finns tillsammans
med en liten men strikt planerad parkanläggning
med upphöjda planteringsytor. I direkt anslutning till
suterrängvåningarna i norr finns en stor fristående
lastkaj i betong med fasader i rött trä och plåttak som
vilar på en stålkonstruktion. Suterrängvåningarna som
har en mer storskalig karaktär vänder sig bort från
torgytan och till en asfalterad vänd- och lastplats samt
parkeringsytor.
Byggnadens gestaltning bygger på omålade
betongelement med grov yta men med släta ytor vid
hörn, tak, samt kring fönster och dörrar. Sockeln
är utförd i betong men är inklädd i kopparplåt. I
bottenvåningen mot norr och väster finns partier av
grått skivmaterial som troligt är sekundära. I fasaden
finns öppningar för ventilation som är försedda med
galler i koppar eller med partier i falsad kopparplåt.
Suterrängvåningarnas fasader har en liggande spåntad
träpanel i grå kulör, grå puts och obehandlad betong.
Fasaderna avslutas upptill av de färdiga betongelement
som utgör muren till terrassen ovanför.
Byggnadens huvudentré mot söder är indragen från
fasadlivet och kontrasteras av släta betongsidor och
tak. Dörren är inte ursprunglig och utförd i blankt stål
med sidoljus. Bottenvåningen har också flera sekundära
dörrar i rosalackerat stål.
Suterrängvåningarna har entréer placerade mot öster
och norr och består av glasade dörrar i trä eller plåt
med glasade ytor. Ovanför dessa förekommer välvda
skärmtak i plåt med stag. Norra fasaden har också
tre stora gröna jaluisportar i stål som leder in till
anläggningens källarplan.
Byggnadens fönsterpartier har lite olika karaktär på
de olika fasaderna. I bottenvåningen mot söder, väster
och norr finns det stora glaspartier i rosalackerat stål.
Söderfasaden är även försedd med in-och utfällbara
markiser i grönt. Mot norr är fönstren av tvåluftsmodell
i röd plåt. I övervåningen mot söder finns indragna
sexluftsfönster med lufter i olika bred. Även dessa
är utförda i rosa stål. Sidorna vid indragningarna är
utförda i slät betong och ovanför fönstren finns en
blågrå locklistpanel. Suterrängvåningarna är försedda
med enluftsfönsterband i rosamålat trä.

Taket är precis som på hus H och L utfört som ett
motfallstak i papp med en takfotsomfattning i koppar.
Byggnadens yttre utseende är i stort sett oförändrat
bortsett från att byte av dörr i huvudentrén och
att delar av fasaden klätts i skivmaterial samt att
suterrängvåningarna byggts till.
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Interiöra kvalieter
Restaurangmatsalens generösa rumslighet med
glaspartier som tar in uterummet, är kvaliteter att ta
tillvara. I övrigt är interiörerna förändrade under senare
tid.
Hus Ivar nr 6
Exteriör
Denna byggnad är den största inom anläggningen och
består av fyra sammanbyggda enheter kring öppna
gårdar på kvadratiska planer. Gestaltningsprincipen
är densamma som för hus I och L. I väster och söder
är bygganden två våningar med en suterrängvåning
och resterande delar har tre våningar med en
suterrängvåning. Den norra och östra delen av
byggnaden anslutet direkt till anläggningens hårdgjorda
torgyta.
Byggnadens exteriör består av betongelement likt hus
H och L med grov yta och vertikala släta räfflingar
samt infällda fönster. Sockeln består av grå slät
betong och suterrängvåningens fasad är utförd med
prefabricerade element med slät, formgjuten yta.
Byggnadens hörn är gestaltade med släta betongytor

1

vilket också återfinns vid byggnadens indragna entréer.
Uteslutande samtliga entrépartier är utbytta och
utförda i modernare snitt. På den västra fasaden
samt på suterrängvåningen finns flera ursprungliga
entrédörrar kvar. Dessa är oftast något utkragande
och utförda i rödlackerat stål med glaspartier på
sidorna. Mot gårdarna är ursprungsdörrarna utförda
som pardörrar i gullackerat stål med sidoljus med
omfattningar i formgjuten betong, oftast indragna
med markbeläggning av slipad natursten. Även mot
gårdarna förekommer nyare dörrpartier.
Byggnadens fönster består av smala höga
enluftsfönster i rödlackerad metall precis som på
de andra kontorsbyggnaderna. In mot gårdarna är
fönsterkulören gul bortsett från den översta våningen
som har samma röda fönster som ytterfasaden med
anledning av att den översta våningens fönster syns
utåt. Flera av gårdarnas fönster i bottenvåningen har en
bröstning som går ner till marken i samma gula kulör
som bågarna. Flera av de ursprungliga fönstren finns
kvar och markeras genom att de skiljer sig avseende
kulören då dessa är mattare samt att de skjuter ut en
aning och saknar egentligt bleck. Däremot har dessa
en horisontell kopparlist under fönsterytan. Över den
södra suterrängvåningens fönster i bottenvåningen
finns längsgående solavskärmare i blank metall.
På samtliga fasader, bortsett från suterrängvåningen,
finns en rad av burspråk nära ett av hörnen. Burspråken
är svagt utkragande och utförda i röd metall med
enluftsglasningar i större och mindre storlek på
framsidor och sidor. I bottenvåningen finns det

burspråk med ursprunglig plåt och glas kvar vilka
kännetecknas av den mattare röda kulören.
Taket är utfört som ett flackt motfallstak med
papptäckning. På taket återfinns takuppbyggnader
i falsad kopparplåt. Runt taket löper en smal
takfotsomfattning av kopparplåt.
Interiör
Entréhallarna har en konsekvent och återhållsam
gestaltning som ger en värdefull visuell koppling
mellan torgyta och gård. Längs korridorerna löper rader
av kolonner som ger rytm till rummet och samtidigt
är ett synligt bevis på husens konstruktion. I övrigt är
interiören kraftigt förändrad.
Hus Ludvig nr 5
Exteriör
Denna byggnad består av tre våningar med
en suterrängvåning mot söder. Byggnaden är
placerad öster om den nordsydliga entrégatan och
söder om den stora torgytan. Byggandens yttre
gestaltning är densamma som för hus I och H med
indragna entrépartier mot väster och norr, bägge
kontrasterade med släta betongsidor och undertak
med markbeläggning i slipad natursten. Blott några
enstaka ursprungliga dörrar i röd plåt finns då de flesta
dörrpartier under åren blivit utbytta.
Byggnadens fönster är de samma som på hus I och H.
Bottenvåningens fönster är till stor del ursprungliga
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1 Den sydligaste av innergårdarna i hus Ivar. Den översta
fönsterradens avvikande röda kulör syns väl.
2 Den norra innergården på hus Ludvig. Foto: fotograf
Binge Eliasson
3 Gavelfasad på hus Olof.
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och detta gäller även in mot gårdarna. De kännetecknas
av sin mattare röda kulör, sin utkragning och att de
saknar egentligt bleck men att de istället har den
horisontella kopparlisten under fönsterytan. Även
i denna byggnad är fönster- och dörrpartierna mot
gården gullackerade.
Fasaderna ut mot området har samtliga en rad av
burspråk i närheten av ett av hörnen i bottenvåningen
samt på våning två och tre. Likt på övriga hus är
burspråken något utkragande, utförda i röd metall och
med glaspartier i varierande storlek. I bottenvåningen
finns vissa ursprungliga burspråk kvar.
Taket är utfört som ett flackt motfallstak med
papptäckning. På taket återfinns takuppbyggnader
i falsad kopparplåt. Runt taket löper en smal
takfotsomfattning av kopparplåt.
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Interiör
Byggnadens interiör är ombyggd. Få ursprungliga
element finns bevarade.
Hus Olof nr 1
Exteriör
Denna tvåvåningsbyggnad från 1970 rymmer
anläggningens gymnastikhall och motionsrum
m.m. Fasaden består av en slät betongsockel och
betongelement med grov yta. Partier av rosamålad
träpanel accentuerar den i övriga grova betongfasaden.
Även partier med formgjuten obehandlad betong

bidrar till att skapa liv i fasaden. Hörnen på byggnaden
är diagonalt utkragande i bottenvåningen. Även
takomfattningen är stegvis utkragande och klädd med
liggande rosamålad träpanel på förvandring.
Byggnadens uppglasade entréparti är placerat mot norr
och är av sentida modell. Byggandens fönstersättning
består av enluftsfönsterband i rosamålat trä med
plåtbeslagning i övervåningen, medan bottenvåningens
fönster består av rosamålade träkarmar och bågar
med mindre öppningsbara sidorutor. I östra delen
på fasad mot norr sitter enluftsfönster i röd plåt vid
tak, placerade som band så att större nedskjutande
fönsterytor växlar rytmiskt med smalare längs med
fasaden. Ovanför många fönster sitter en smal röd plåt
som fungerar som inklädnad av de utanpåliggande
solavskärmarna i natureloxerad aluminium. Direkt
öster om entrén på den norra fasaden finns ett svagt
utkragande rektangulärt burspråk i röd plåt med
glassättning i form av smala stående rutor.
Taket är likt övriga hus ett flackt motfallstak belagt
med papp. På taket finns en uppbyggnad för fläkt i
svart falsad plåt.
Interiör
Byggandens interiöra miljöer präglas även här av
förändringar som skett genom åren.
Hus Niklas nr 4
Exteriör
Enkel kontorspaviljong i två våningar som tillkom

under sent 1970-tal. Byggnaden är placerad direkt
norr om anläggningens stora torgyta samt väster om
den lilla naturparken. Fasaden består av rödmålad
liggande träpanel och har kontrasterande detaljer med
fönsterband och entrédörrar i brunmålat trä. Byggnaden
har ett svagt sluttande pulpettak i svart plåt.
Interiör
Byggandens inomhusmiljö är sentida.
Hus Johan nr 22
Exteriör
Detta är områdets kombinerade entré- och vaktbyggnad
med placering precis vid infarten till anläggningen på
den nordsydliga entrégatan. Bygganden som uppfördes
på 1980-talet ersatte den ursprungliga entrékuren som
låg ungefär där nuvarande byggnad ligger. Bygganden
har en oval planform med tväravskurna spetsar och
fasaden är klädd med blanka plåtkassetter och större
glasade partier. Taket är platt och kragar ut över
fasadlivet vid de avskurna hörnen och fullföljer genom
detta byggandens ovala form.
Interiör
Byggandens interiör är inte inventerad.
Hus 7 och 8
Exteriör
I anläggningens östra del finns två stycken provisoriska
kontorspaviljonger i två våningar uppförda 1985.
Byggnaderna är i trä med fasader av ljusbeiga
fasadplattor och ljusblå locklistpanel i trä och har
fönsterband med enkla vitmålade enluftsfönster.

1

38

2

Kulturmiljöanalys Televerket i Farsta - 2016

Entrépartierna är utförda i natureloxerad aluminium.
Taket är av sadeltaksmodell med ett väldigt flackt
utförande.
Interiör
Ursprunglig planlösning var cellkontor placerade vid
fasaderna kring en central mittkorridor. Planlösningen
idag är okänd då byggnaderna inte har inventerats.

1 Hus Niklas är en enkel sekundär kontorspaviljong.
2 I fonden ut mot Mårbackagatan ligger den
kombinerade entré- och vaktbyggnaden. Den
ursprungliga vaktbyggnaden låg till vänster om den
nuvarande placeringen.

Kulturhistoriskt värde

1

2

Godkänt dokument - Anna-Stina Bokander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-10-02, Dnr 2014-13908

Kulturhistioriska utgångspunkter

Nedan redovisas en analys av Televerksområdets
kulturhistoriska värden. Analysen utgår från
en vedertagen arbetsmodell som presenteras i
boken ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse”
av Axel Unnerbäck, Riksantikvarieämbetet.
Begreppet kulturhistoriskt värde delas där upp i
kategorierna dokumentvärden och upplevelsevärden.
Dokumentvärden avser den information en byggnad
kan förmedla, t.ex. från samhällshistorisk och
arkitekturhistorisk synpunkt, medan upplevelsevärden
avser estetiska, upplevelsemässiga och socialt
engagerande egenskaper.

1 Mårbackas inre gaturum präglas av en småskalighet och en
känsla av att det är anpassat för människor. Kontrasterna är
skarpa med hårda och enkelt utformade fasader som möter
gatumiljöns mjuka intryck som vegetationen bidragit till. Källa:
fotograf Binge Eliasson
2 Fasader av prefabricerade betongelement som bär tydliga
spår av det industriella- och standardiserade byggandet. Källa:
fotograf Binge Eliasson
3 Det höga telekommunikationstornet utgör en väl synlig markör
i området och har under alla år fungerat som reklambärare för
verksamheten i området. Källa: fotograf Binge Eliasson
4 Stensättningen med Televerkets logotyp vid Vitsands östra
entré vittnar om den position och viktiga samhällsfaktor
myndigheten under lång tid var.
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Dokumentvärde
Byggnadshistoriskt/byggnadsteknikhistoriskt
värde

Anläggningarna i Farsta och Larsboda utgör
välbevarade exempel på sin epoks omfattande
samhällsbyggande där svenska staten genomförde
flera stora byggprojekt för växande myndigheter,
förvaltningar och bolag som den framväxande
välfärden förde med sig. Utbyggnaden vid
Vitsandsgatan utgör det första projektet som
realiserades i en serie byggprojekt som utfördes
av Kungliga Byggnadsstyrelsen. Utbyggnaden av
området vid Mårbackagatan är ett bra exempel på
det industriella- och standardiserade byggandet som
introducerats i samhället under denna period med bl.a.
prefabricerade byggnadselement för effektivare och
snabbare byggprocesser.

Arkitekturhistoriskt värde

Anläggningarna är bra exempel och representanter
för sin tids moderna arkitektur. Storleken på dessa
och hur de är placerade i landskapet vittnar om vilken
betydelse de hade och vad de stod för. Anläggningarna
har ett betydande arkitekturhistoriskt värde som
välgestaltade kontors- och laboratoriekomplex från
1960-talet och början av 1970-talet. Arkitekterna Bengt
Hidemark och Gösta Danielsson var starkt influerade
av dåtidens standardiserade och rationella sätt att
bygga på vilket avspeglas främst i anläggningen vid

Mårbackagatan. Stor vikt och noggrannhet har lagts
ner på såväl byggnadernas utformning som den yttre
miljön som omgärdar de bägge bebyggelsekomplexen.
För anläggningen på Vitsandsgatan är det främst den
strikta placeringen av skivhusen med sina repetitivt
utförda fasader utmed Nynäsvägen, ackompanjerade
av låga byggnaderna emellan, som utgör värdebärarna.
Arkitekten Bengt Hidemark och landskapsarkitekten
Walter Bauer orkestrerar här landskap och
bebyggelse till en samverkande helhet. Inom området
på Mårbackagatan är det småskaligheten och
småstadsmässigheten tillsammans med formspråket
med tydliga spår av det industriella byggandet som är
betydelsefulla.
Vid planeringen var utgångsläget något olika vilket
har medfört att de bägge områdena skiljer sig ganska
mycket från varandra. De planerades, gestaltades
och utfördes med stor noggrannhet vad gäller
placering i förhållande till lanskapets förutsättningar
men också med utgångspunkt i att det inte bara
skulle vara byggnader utan också helhetsgestaltade
utomhusmiljöer. Mårbacka är än mer omsorgsfullt
utformat och här arbetade arkitekterna Danielsson och
Hidemark tillsammans med landskapsarkitekten SvenOlof Nyberg. Då större delen av Mårbacka-området är
upphöjt med underbyggda gårdar ligger inte gatuplanet
i den ursprungliga marknivån utan här skapades
nya utomhusmiljöer mellan de olika byggnaderna.
Området är utifrån sett till stor del dolt bakom naturliga
höjdskillnader och större skogspartier och blir till
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skillnad från anläggningen på Vitsandsgatan inte lika
dominant i stad- och landskapsbilden.
Stor vikt lades vid den centrala T-formade
gatustrukturen inom området som fick markbeläggning
i natursten som ackompanjerades av rader och grupper
av lövträd. Innergårdarna inom området gestaltades
med olika karaktärer och gjordes med hänsyn till att
de skulle fungera dels som möjliga genvägar mellan
huskropparna men också som rekreationsytor för
de anställda inom området. Flertalet av växterna på
innergårdarna valdes med hänsyn till de gynnsamma
utemiljöerna som innergårdarna bedömdes ha och
växter som normalt sett inte återfinns på svenska
breddgrader användes. Även de yttre delarna av
området planerades omsorgsfullt så att anläggningen
som helhet kom att omges av noga planerade parkrum.
Att utomhusmiljöerna har fått sådan betydelse och vikt
speglar arkitekternas grundläggande inställning till det
industriella byggandet som de så starkt förespråkade,
och de menade att den upprepning och monotonin
som det industriella byggandet medför behöver
konstrasteras genom något mer livligt, varierat, intimt
och tåligt. Anläggningen som helhet mottog Kasper
Sahlinpriset 1969 med motiveringen att det var ett
sällsynt väl genomtänkt exempel på industriellt
byggande – utan påträngande spår av stordrift.
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Samhällshistoriskt värde

Stadsdelen Farsta byggdes ut under slutet av
1950-talet och utflyttningen av Telestyrelsens
laboratorieverksamhet samt den expansion och
nybyggnation av anläggningen som skedde under
de kommande årtiondena vittnar om utvecklingen
som skedde inom området för telekommunikation.
Satsningen på en s.k. datakraftcentral 1974
var ett tydligt tecken på tidens teknik- och
utvecklingsoptimism vilket också tog sig fysiskt
uttryck i form av ett tillägg. Genom utveckling i den
egna laboratorieverksamheten men också genom nära
samarbete med LM Ericsson utvecklades nya produkter
däribland en ny sorts telefonväxel som kom att bli
en av Sveriges största exportframgångar någonsin.
Telestyrelsen anläggning i Farsta är också betydelsefull
då den kom att utgöra A:et i ABC-staden, där A:et
står för arbete vilket var en viktig del i utvecklingen
av stadsdelen. Telestyrelsens anläggning har med sin
närvaro på platsen tillsammans med den verksamhet
som bedrivits där, och den samhällsutveckling som
denna bidragit med, ett stort samhällshistoriskt värde.
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3

Upplevelsevärde

Arkitektoniskt värde

Miljöskapande värde

Telestyrelsens jättelika telelaboratoriumsanläggning
vid Vitsandsgatan i Farsta är med sin placering
invid Nynäsvägen en tydlig markör och ger med sitt
framträdande läge i stadsbilden ett stort miljöskapande
värde. Byggnaderna och dess placering i landskapet
tillsammans med det höga telekommunikationstornet
ger ett storslaget intryck vid infarten mot Stockholm
sydväst ifrån och ger en viss dramatik till platsen.
Inom närområdet innehar de lägre volymerna en
miljöskapande funktion för gatumiljön och upplevelsen
av denna.
Anläggningen vid Mårbackagatan i Larsboda är med
sin karaktär mindre synlig i omgivningen, och är till
skillnad från anläggningen vid Vitsandsgatan, mer
anonym i stadsbilden. På närmare avstånd ger dock
anläggningen ett tydligt avtryck i närområdet och
bidrar med sin helhetsgestaltning och volymfördelning
med lägre byggnader till en stadsrumsbildade känsla
som förstärks av områdets genomarbetade utemiljö
med väl avvägda val i gestaltningen avseende
val av växter, markbeläggning och anslutning till
bebyggelsestrukturen. Konstrasteringen mellan
byggnadernas ganska råa utryck och utemiljöernas
inbjudande och tilltalande gestaltning tillsammans med
anpassningen av skalan medför att området upplevs
som anpassat för människan.

Inom de bägge anläggningarna är det kopplingen
mellan byggnaderna och utomhusmiljöerna som
bygger det arkitektoniska värdet. De stora volymerna
på Vitsandsgatan konstrasteras av tydliga parkmiljöer
i flera nivåer som bryter ner intrycket av skalan.
På Mårbackagatan är det småskaligheten och de
repetitiva elementen tillsammans med de välgestaltade
utemiljöerna som bidrar till upplevelsen av
anläggningen som helhet, där byggnadernas gestaltning
lyfts av de tydliga och omsorgsfullt planerade
utemiljöerna, både mellan byggnaderna men även inom
byggnaderna, på innergårdarna.

Symbolvärde

Företaget Telia men fram för allt dess föregångare,
det statliga verket Televerket, är förknippat med
folkhemmet och den strävan efter förbättrade
förhållanden för en bred befolkning som detta samhälle
vurmade för. Televerket var en viktig samhällsfaktor
som kom att få stor betydelse för det moderna
Sverige. Att stora resurser lades på den anläggning
som etablerades i Farsta och Larsboda gör den i viss
utsträckning till en symbol för denna samhällsordning.
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1 De bägge anläggningarna Vitsand och Mårbacka har
tillsammans skapat platsens identiet tillsammans med
omgivande natur och motorvägens dragning. Vitsand med
sin dominata placering skapar en dramatik på platsen.
Källa: fotograf Binge Eliasson
2 Övergången mellan Vitsand och bostadsbebyggelsen är
väll planerad
3 Vitsand i förgrunden tar verkligen för sig av landskapet
medan Mårbacka med sin placering är betydligt mer
tillbakadragen och inåtvänd. Se även rapportens
omslagsbild. Källa: fotograf Binge Eliasson

Analys av känslighet och tålighet
Analysmetod
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Analysen av områdets känslighet och tålighet utgår från
och grundas i dess kulturhistoriska värde. Ett övergripande syfte med analysen är dels att redovisa bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värde, dels att bedöma
områdets känslighet 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 alltså intimt
sammankopplade. Men vid en jämförelse mellan kulturhistoriskt värde och känslighet/tålighet kan utfallet
skilja sig åt. Det beror på att byggnader eller landskap i
mindre grad bedöms som enskilda objekt utan som ingående delar i en sammantagen kulturmiljö, en aspekt
som kan förbises vid bedömning av det kulturhistoriska
värdet hos en enskildhet.
Bedömningen av känslighet och tålighet sker i tre
nivåer:
-- hög känslighet för ändring (röd)
-- känsligt för ändring (lila)
-- tålig för ändring (ljusbrun)
Analysen av känslighet och tålighet har gjorts sammantaget på den yttre miljön d.v.s landskapet i alla
dess former - från naturmark till hårdgjorda ytor. Även
byggnadernas exteriör och stomme omfattas. Däremot
har byggnadernas interiörer inte inbegripits i analysen.
Skälet till det är att interiörernas eventuella känslighet
inte är relevanta med avseende på nutida och framtida
stadsbild i Farsta.

Områdets känslighet och tålighet för
ändringar
Vissa delar inom projektområdet har bedömts vara
tåliga för ändringar. Här kan mer fritt hållna ändringar
och tillägg i bebyggelsen prövas.

Andra områden har bedömts vara känsliga för ändringar. Denna tillskrivna känslighet signalerar 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 förutsättningarna
varierar inom de känsliga partierna, vilket avspeglas i
analysen av dessa delområden.
Hög känslighet för ändringar innebär att återhållsamhet
ska iakttas. Nya volymer bör undvikas men även dessa
områden med hög känslighet kan och bör utvecklas,
men utvecklingen görs på respektive områdes vilkor utan att värdebärande karaktärer och strukturer
påverkas negativt. Genom utveckling kan dessa istället
förstärkas, i vissa fall kan värden återskapas och levandegöras.
Analyskartan stöds av en karakteriserande text område
för område i den yttre miljön och byggnad för byggnad.
I texten tas kortfattat de karaktärsdrag och kvaliteter
upp som utgör grunden för känslighets/tålighetsbedömningen.

Utvecklad metodik

Bedömningen av den yttre miljön och bebyggelsen
har i denna kulturmiljöanalys utvecklats ett steg.
Anledningen är att vi har sett ett behov av att redovisa
fler aspekter på känslighet och tålighet mot förändring.
Å ena sidan finns ett behov av att bedöma den fysiska
platsen - byggnaden eller ytan och rummet ute. Å
andra sidan finns dels visuella samband och vyer,
dels förlorade samband och kvaliteter som förtjänar
att uppmärksammas då de rent hypotetiskt är möjliga
att återskapa. I det förra fallet är den fysiska ytan
markerad på analyskartan medan t.ex. pilar, eller
streckade linjer tillämpas i det senare fallet för att
redovisa de mindre fysiska och därmed mer undflyende
aspekterna.
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Struktur (karta s. 43)
Det långa dalstråket mellan bergknallar är utmärkande
för platsen. I den drogs den motortrafikled som i dag
benämns Nynäsvägen. (se s. 30, 31)
Vitsand - Telelaboratorium Farsta - lades i skogsbrynet
längs denna dalgång och förhåller sig aktivt till den.
Mårbacka – Televerkets huvudkontor – förlades
på höjden söderut. Dold av berg och skog vänder
anläggningen sig snarare bort från dalgången.
Yttre miljö
Vitsand
1 Entré och park i nordväst: Hög känslighet
Rumslig komposition invid bergsbrant och restaurang
M styr in utblicken längs skivhusens gavlar.
2 Skogsbryn och sluttning: Hög känslighet
Den glesa skogen med solitärträd ger en förmedling
mellan intilliggande bostadsbebyggelse och Vitsands
huvudaxel. Skogsslänten med berg i dagen delas med
grannfastigheten och ger en intimitet i denna annars
storskaliga miljö.
3 Huvudaxel med gårdar: Hög känslighet/Känslig
Axeln med sin rumslighet som företeelse har hög
känslighet. Markplaneringen i denna zon har kvaliteter
men kan bearbetas, den är känslig. Gårdarna mellan
husen har i två fall – norr om hus B med teletornet
och mellan hus B och C - hög känslighet och/eller
är känslig genom dess rumsliga kvaliteter och den
befintliga naturmarken med träd.
4 Entré och park i sydost:
Situationen är sammansatt där delar har hög känslighet
medan andra är tåliga.
Hög känslighet
Den ymniga trädgården kring trädgårdspaviljongen
har hög känslighet. Stensättningen med Televerkets
logotype och stödmurar av betong är en anslående
artefakt men dess placering är otydlig, varför en flytt
kan övervägas.
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Känslig
Parken som ansluter till hus F och trädgårdspaviljongen
ger en öppenhet och med sina solitärträd en
grön kvalitet till området. I parken har en grupp
ventilationshuvar formats individuellt och ger en
skulptural kvalitet till parken. Även den gröna
fond av träd som avslutar Östmarksgatan i öster är
karaktärsskapande för gaturummet.
Tålig
Ytorna kring infart och parkering var ursprungligen en
expansionsyta och har därför begränsat kulturhistoriskt
värde varför ytan betraktas som tålig.
5 Front mot dalgång: Känslig
Sträckan längs husens östgavlar utgör dalgångens kant
och rymmer ett antal träd. Ett respektavstånd behövs
mellan lamellhusens gavlar och motortrafikmiljön,
detta för att framhäva den komposition som tydligt
upplevs från Nynäsvägen och Perstorpsvägen.
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6 Siktlinjer och vyer: Känslig
Tre markeringar illustrerar siktlinjer genom
bebyggelsen och vyer tvärs över dalstråket.
Mårbacka
6 Siktlinjer och vyer: Känslig
Två markeringar - åt norr respektive söder symboliserar sektorer för utblickar som är viktiga
för hur området upplevs utifrån men även för hur
omgivningen uplevs inifrån området. Dessa visuella
samband ska tjäna som utgångspunkt då områdets
utveckling planeras.
7 Huvudentré: Hög känslighet
Anslående och representativ entré till området från
söder.
8 Entré, biltrafik: Tålig
Sidoordnad entré för biltrafik kantad i väster av
naturmark och med anlagd mark närmast gångstråket.
9 Sammanhållen gatu- och torgmiljö: Hög känslighet
Denna rumslighet binder samman områdets delar och
har en enhetlig och högkvalitativ utformning med
gatsten, alléträd m.m.
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10 Gårdar: Hög känslighet
Gårdarna har en hög arkitektonisk verkshöjd och är
individuellt urformade utifrån olika teman. Flera av
dem är välbevarade. Särskilt känsliga är de gårdar som
är – nära nog - oförändrade. (se s. 28)
11 Park: Känslig
Den tydligaste anlagda parkytan ligger väster om
huvudbyggnaden Evert (E) och är en upphöjd yta med
solitärträd som ansluter till naturmark. I övrigt består
områdets anlagda parkmark i anslutning till byggnader
eller hårdgjorda ytor.
12 Skog: Känslig
I söder finns en höjd med berg i dagen och skog med
avsevärda miljöskapande kvaliteter. Området är möjligt
att utveckla förutsatt att befintliga kvaliteter tas som
utgångspunkt för stadsbyggandet.
13 Parkering: Tålig
De stora nedsänkta parkeringsytorna kan nyttjas för ny
bebyggelse.
14 Torp- och landsvägsmiljö: Hög känslighet/Känslig
I tomtgräns åt öster finns en rest av den historiska
Dalarövägen med skog åt väster och Larsbodas
torpmiljö åt öster, omedelbart utanför fastighetsgräns.
Dalarövägens historiska sträckning markeras som en
historisk påminnelse och som en möjlighet att gestalta
eller t.o.m. återskapa i delar.
Bebyggelse
Vitsand
M - restaurang: Hög känslighet
Vilande modernistisk byggnadsvolym med curtain
wall-fasader som riktar blicken mot den rytmiskt
ordnade gruppen av skivhus.
B – lamell: Hög känslighet
Lång och hög skivhusbyggnad. Stilren och välproportionerad modernistisk arkitektur, med kontinuerliga
fönsterband och sinnrika livförskjutningar.
B - teletorn: Hög känslighet
Högt, smalt torn av betong fulländar kompositionen.

C – lamell: Hög känslighet
Lång och hög skivhusbyggnad. Stilren och välproportionerad modernistisk arkitektur, med kontinuerliga
fönsterband och sinnrika livförskjutningar.
C - lågdel: Känslig
Välbevarad, karaktäristisk volym som tillsammans
med skivhuset är en gestalt. Interiört finns även det
välbevarade ”ekofria rummet” (se s. 14, 35)
D - lamell: Hög känslighet
Lång och hög skivhusbyggnad. Stilren och välproportionerad modernistisk arkitektur, med kontinuerliga
fönsterband och sinnrika livförskjutningar.
D - lågdel: Tålig
Volym med mer anspråkslös utformning.
E - lamell: Hög känslighet
Lång och hög skivhusbyggnad. Stilren och välproportionerad modernistisk arkitektur, med kontinuerliga
fönsterband och sinnrika livförskjutningar.
E - lågdel: Tålig
Volym med mer anspråkslös utformning med avsevärda
ändringar.
F – lågdel: Känslig
Karaktäristisk låg volym som effektivt kontrasterar mot
skivhusens höjd.
F - trädgårdspaviljong: Hög känslighet
Paviljongen placerades på den underjordiska
datacentralen då den byggdes. Byggnaden utformades
så att den skulle samspela med park och lågdel F.
Mårbacka
Mårbackaanläggningens ursprungliga byggnader
H, I, K och L med omedelbar omgivning har givits
hög känslighet. Arkitektoniskt ger dessa uttryck för
en mer mogen och human modernism där en intim
skala uppnåddes genom omsorgsfull markplanering,
ökad materialitet, låga byggnadshöjder och nedbrutna
volymer.
De senare tillkomna byggnaderna O och J har bedömts
som känsliga.
H – Helge: Hög känslighet
Som huvudkontor var byggnaden områdets fokuspunkt,
vilken den fortfarande är där den ligger som fond till
huvudentrén i skärningspunkten mellan gatorna.
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I – Ivar: Hög känslighet
Denna stora byggnadsvolym upplevs som sidordnad
och t.o.m. intim genom sin låga trappande
byggnadshöjd, fasadlivsförskjutning och att den utgörs
av längor kring fyra innergårdar.
K – Kalle: Hög känslighet
Byggnaden är en del av områdets ursprungliga
utformning. Restaurangbyggnaden är arkitektoniskt
en egen individ och ger genom sina betongfasader en
subtil variation inom området.
Känslig. Mot den lägre belägna parkeringsytan åt
öster har byggnaden souterrängvåningar som p.g.a.
ett mindre omsorgsfullt utförande inte har den högsta
känsligheten.
L – Ludvig: Hög känslighet.
Byggnadsvolymen är sidordnad i förhållande till
mittaxeln. Genom sin låga byggnadshöjd är den intim
då den utgörs av längor kring två innergårdar.
N – Niklas: Tålig
O – Olof: Känslig
Denna byggnad med bl.a. idrottshall tillkom senare
men är samtidigt ett sätt att bygga vidare på den
ursprungliga planen.
J – Johan: Känslig
Vitsand och Mårbacka
Kulvert: Känslig
Kulverten binder samman respektive område internt,
dessutom binder den samman områdena med varandra.
Förutom att vara funktionell och därmed praktiskt har
kulvertsystemet möjliggjort att stora byggnadsvolymer
har kunnat döljas under marknivå vilket inte belastat
områdena med vanprydande funktionsbyggnader ovan
mark.
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F
Denna karta är en översiktlig sammanställning. För komplett
bedömning hänvisas till beskrivande text. Tillsammans utgör
de ett arbetsverktyg i den fortsatta planeringen av området.
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Att ta tillvara och utveckla
Farsta gårds agrara produktionslandskap i utkanten av
Stockholm togs i anspråk för utbyggnaden av Televerkets produktutveckling och strax därefter dess huvudkontor. Lokaliseringen sammanhängde med utbyggnaden av ABC-staden Farsta i södra Stockholm. Det är
huvudsakligen dessa två lager som än idag kan avläsas
i stadsmiljön.
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Förstärk befintliga landformers avläsbarhet dalgång och höjder

Då ett så omfattande stadsbyggnadsgrepp tas om Farsta, i dess utveckling mot tyngdpunkt, finns det i varje
utvecklingsprojekt behov av att se större sammanhang i
landskapet och att identifiera dess karakteristika. Telias
två områden – Vitsand och Mårbacka – sträcker sig
längs den dalgång i vilken Nynäsvägen går. Områdena
delar därmed dalgång med höjderna på andra sidan,
längs Drevviken. Såväl storskalig ytterstadsbebyggelse
som infrastruktur har på 1950- och 60-talets inordnats
på ett medvetet sätt, där tilläggen både spelar med och
effektfullt kontrasterar mot landskapets former.
Det är därför viktigt att ta den kraftfulla dalgångens
form som utgångspunkt för ett framtida stadsbyggande
och att nyttja de landformer som de skogsklädda höjderna utgör.

Tillvarata äldre naturmark med berg och skog

I båda områdena finns naturmark som integrerats som
parkmark då områdena anlagts och det finns naturmark
som fortfarande är orörd. Det är viktigt att respektera
dessa kvaliteter – dels att ta tillvara den naturmarksliknande parkmarken, dels att rätt nyttja naturmarken som
den resurs den är. Många är exemplen i Farsta på ett
lyckat samspel mellan stora byggnader, naturmark och
däremellan park.
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Tillvarata delar av det äldre vägnätet

Historiskt sett anlades landsvägar där det var farbart
och torrt d.v.s. på åsar eller i skogsbryn. Dessa vägsträckningar var påtagligt anpassade till topografin
genom kurvor och stigningar. Till kurvigheten bidrog
även att vägen ledde från by till by d.v.s. den var anpassad till bebyggelsestrukturen. Vissa partier av vägen
var nödvändiga att dra i mer ogynnsam terräng – t.ex.
över en dalgång med ett vattendrag eller genom ett
skogsparti. Gamla Dalarövägens skyddade sträckning
längs ett skogsbryn, över dalgången och upp på skogshöjden är ett exempel på det. Även den industrialiserade tidens vägnät är kulturhistoriskt intressant som en
superstruktur som läggs ut i landskapet med en indirekt
relation till bebyggelsestrukturen.
Tillägg i detta stadslandskap – i form av bebyggelse
eller anläggningar – bör värderas i förhållande till vilka
konsekvenser förslagen har med avseende på vägsträckningarnas kulturhistoriska värde.

Tillvarata siktlinjer längs och utblickar tvärs
dalgången

Vyerna i båda riktningar längs den svagt krökta dalgången är igenkännbar för trafikanter både i området
och i regionen, i synnerhet bilister. Rörelsen genom
landskapet sker i en sekvens där ständigt nya siktvinklar adderas till varandra. I riktning mot Stockholm
syns hur Vitsands modernistiska skivhus radar upp sig
med teletornet som accent. Därmed är anläggningen en
symbol både för Farsta, för företaget och för folkhemmet som vision. Även utblickarna tvärs dalgången är av
betydelse för områdenas relation med sin omgivning.
I ett stadslandskap som omformas är det av stor vikt
att ta tillvara siktlinjer och utblickar med de påtagliga
kvaliteter de ger och ladda dem med nytt innehåll.

Tillvarata f.d. Televerkets arkitektoniska kvaliteter – landskap och byggnader

De kanske mest uppenbara kvaliteterna att ta tillvara
och utveckla är förstås de båda anläggningarna –
Vitsand och Mårbacka. Genom att de uttrycker olika
ideal, är byggda med olika syften och vid olika tidpunkter har den arkitektoniska uppgiften lösts på två
helt olika sätt. I båda fallen är det emellertid Byggnadsstyrelsen som varit byggherre med Televerket som
brukare.
Att förvalta befintliga kvaliteter är underförstått men
det finns skäl att överväga om kvaliteter som gått förlorade genom åren kan återskapas. Ett sådant exempel är
de omgestaltningar som gårdarna genomgått om dessa
till delar kan återskapas.
Genom sina olikheter ger de olika miljöerna relief till
varandra. På den ena sidan om Ågesta Broväg ett ungt
extrovert framtidsorienterat teknikföretag, å andra
sidan ett mindre synligt, mer introvert huvudkontor för
ett statligt verk där miljön för de anställda stod i fokus.
Båda anläggningarnas arkitektoniska kvaliteter är avsevärda, t.o.m. enastående i vissa fall, och ingen möda
bör sparas då det gäller att förvalta detta kulturhistoriska arv.
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