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Skärholmen is in a state of urban change as pointed 
out in the City plan of Stockholm and Skärholmen’s 
Centrum and SKHLM is in the node of this develop-
ment. With Grosvenor’s ’Living Cities’ strategy as 
a starting point and Project for Public Spaces defe-
nition of great places, Spacescape has made a place 
analysis of Skärholmen C. The analysis is based on 
four themes, grounded in the strategy. 

Connected / Access&Linkages

Skärholmstorget has good access from the metro 
and most pedestrian movement comes from here. 
Towards the end of the day flows are higher in 
SKHLM. On weekends high flows comes from the 
parking fascilities. There are only one good street 
connection to the Skärholmstorget. Half of the pe-
ople that passes the square stays on the square. The-
re are some forbidden traffic that disturbes the oth-
erwise car-free square. Måsholmstorget  has very 
low movement and bad accessiblity. Most people 
just pass the square. And it is a square that is hard to 
find. Most important route is the entry to SKHLM. 
Bredholmstorget is even more a backside and with 
low levels of pedestrian traffic. Bicycle access is very 
limited on and over all squares. 

Economically resilient / Uses&Activities

Skärholmstorget and Måsholmstorget are very much 
activated by SKHLM shopping activity however the 
facades and groundfloors towards the squares are 

not so diverse and active. Around Skärholmstor-
get the two other groundfloors are very active and 
have diverse content, however the west facade of the 
church is quite inactive. There is a culture cluster 
in the west part made up of the theatre, the library, 
Mitt 127 and Design Lab S. The market square on 
Skärholmstorget is very active and popular, howe-
ver not so tidy and framed. Otherwise there are very 
few things to do on the squares. Some children play 
in the pond. Bredholmstorget is basically a socially 
and economically inactive place. There are no good 
sports or play areas on any of the squares. 

High-quality place / Comfort&Image

There are a lot of seating in Skärholmstorget howe-
ver most are facing the pond and not people. Many 
sit in the sun on the benches.  Most of the square is 
in the sun, however the SKHLM facade and fronta-
ges is in shadow all day. Many people complain that 
the square is not tidy, espcially around the market 
stands. Måsholmstorget has many private seats 
in the outdoor café area, but very little good public 
seating. The square is moslty in the sun, except late 
afternoon. The space under the road bridge has very 
little comfort and creates a large scale dark image to 
the square. Måshomstorget is not experienced as a 
small cosy place, rather a dead dark backside.  Bred-
holmstorget has basically no good seating. There is 
a lotof sun. The experience of the square is very run 
down and with no design qualities what so ever. 

Strong commmunity / Sociability

Skärholmstorget is a very popular and lively place. 
It is maybe the best local and regional meeting place 
in southern Stockholm. There are a mix of social ac-
tivities. The square has a mix of ages and genders, 
however a slight majority of male. Active ground 
floors , shops, restaurants  and the metro entrance 
activates the social space. There is not so much local 
social control in the evening, two bars create some 
sense of insecurity. There are a few housig units that 
look over the square at night. Måsholmstorget is re-
garded as a very unsafe place at evenings and in the 
night. There are no eyes on the space after 20:00. 
Same goes for Bredholmstorget. Måsholmstorget 
and Bredholmstorget is not considered as meeting 
places in any sense. 

Conclusions and recommendations

When benchmarking these three squares with other 
squares in Stockholm, Skärholmstorget stands out 
quite well for sociability and economic activity, ho-
wever not so strong in terms of access and comfort. 
Måsholmstorget and Bredholmstorget get very low 
ratings overall. 

Our recommendations are based on what Project 
for Public Spaces suggest is succesful placemaking: 
clear identity, diverse activities, amenities, flexible 
design, seasonal strategy, good access, active front-
ges, reaching out like an octopus, good management.

ENGLISH SUMMARY
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Skärholmstorget should conserve its main lands-
cape design. The image should focus on Food & Cul-
ture The market and outdoor cafés shoud have clear 
demarcations. Add new public seating that is facing 
city life as well as private seating at new outdoor 
cafés. Everything built should be moveable. Add a 
small movable stage in the west part of the square.  
Make the pond an ice skating rink in the winter. The 
food market could get a glas cover so that i works 
in the winter. Open up frontages at SKHLM to the 
square. Tidy up the frontages at the opposite side and 
around SL metro entrance. Enhance safety and att-
ractiviness on pedestrian routes to the square. En-
hance maintenance and tidy up the square. 

Måsholmstorget should be totally redesigned. 
The new image should focus on Relax & Play. The 
food court´s outdoor seting areas should be divided 
into smaller spaces. The outdoor seating area should 
have infra heating to prolong the season. We propo-
se that a small artificial sand beach should be built 
where there can be play spaces for small children 
and sun loungers/deck chairs. Enhance safety and 
attractiviness on pedestrian routes to the square. 
Enhance maintenance and tidy up the square. 

Bredholmstorget should be totally redesigned. 
The new image should focus on Sport & Train-
ing. Create a dance floor with large mirrors. There 
should be a wall half way so that you can practice 
dance, yoga or training less visible from the rest of 
the square. Add a parkour track and space as well as 
an outdoor gym. Add an multisport fild for basket, 
hockey and minisoccer. New sofas in the calmer less 
active spaces. Also make larger gravel grounds for 
boule. Facades and frontages sould be opened up as 

much as possible to the square. Enhance safety and 
attractiviness on pedestrian routes to the square. 
Enhance maintenance and tidy up the square. 

Create a BID for all squares where property owners 
and the municipality discusses and coordinates the-
se development projects. 
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Skärholmen står inför en stadsutveckling. Stock-
homs stad har särskilt pekat ut området i strategiar-
betet Fokus Skärholmen. Grosvenor äger och driver 
SKHLM vid Skärholmstorget som är nodpunkten i  
Skärholmens centrum. Spacescape har länge arbe-
tat för Stockholms stad i olika stadsbyggnads- och 
stadsrumsprojekt (Farsta C, Vällingby City, Alvik, 
Älvsjö, Slakthusområdet) och har bland annat nyli-
gen genomfört en omfattande boendedialog i Skär-
holmen – Bästa platsen. Spacescape har nu inlett ett 
samarbete med Grosvenor för att utveckla platsen 
Skärholmen C som ett nav i stadsutvecklingen. 

Stockholms stads mål om levande stadsmiljö - ÖP 
2016 

Ett rikt stadsliv - De senaste åren har stadslivet i 
Stockholm fått ett rejält uppsving med ett växande 
utbud av restauranger, serveringar, nöjen, kultur, 
idrott, evenemang och fler levande stadsmiljöer. Med 
initiativ som tillfälliga parker, mobila matservering-
ar, stadsodlingar och marknader har stadslivet också 
fått nya ingredienser som skapar en rikare och mer 
dynamisk stad. Det är viktigt att fortsatt utveckla de 
värden som gör Stockholm levande – med nya offent-
liga rum och genom att ta tillvara idéer som berikar 
staden.

BAKGRUND
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Grosvenors mål om levande stadsmiljö – Living Ci-
ties

The eight attributes on this page describe the condi-
tions and interrelationships that, in our opinion, help 
cities thrive in the long term. The list is not prescrip-
tive, but rather a guide that we can use to understand 
how our activity contributes to the enduring success 
of cities. The attributes are all: City-focused - They 
are for cities Ð they focus on the trends, needs and 
aims of the wider area. • Long term - They will work 
in the future as well as now. • Universal - They pro-
vide a framework which can be adapted to the specific 
context of any city. • Inter-related - They work best 
when they are considered together. • Holistic - They 
encompass a range of dimensions. • Ambitious - They 
describe what we believe cities can aspire to, if the will 
is there.

Grosvenors strategi för stadsutveckling heter ”Li-
ving Cities” utgår i mångt och mycket från den 
forskning och kunskap som finns kring hållbart 
stadsbyggande, i alla dess tre dimensioner, socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt. I denna utredning har 
fokus legat på de sociala och ekonomiska aspekter-
na. Det handlar främst om dessa fyra mål:

- Tillgänglighet (Connected), hur lätt kan man nå 
platsen med olika trafikslag och hur lätt är den att 
hitta 
- Aktivitet (Economically resilient), hur många olika 
saker finns att göra och vilka aktörer finns aktiva på 
plats 
- Komfort (High-quality place), hur trivsam, tyst och 
grön är platsen 
- Socialt (Strong commmunity), hur bra är platsen 
som mötesplats 
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The attributes of 
successful cities
—

 The impetus behind 
the development of 
this approach and the 
thoughtful analysis that 
has been undertaken 
is extremely laudable 
and I would hope every 
company, even those 
without Grosvenor’s global 
presence, would endeavour 
to adopt a similar approach. 
Visible, public, committed 
leadership can create a 
substantial ripple effect 
on the views and behaviour 
of others. 

Harriet Tregoning 
Former Planning Director, Washington, DC 
and author of Sustainable DC: DC's 20-year 
Sustainability Plan

To help us put our ©Living cities© philosophy into practice, we have 
identified the attributes which we believe characterise cities that are 
truly sustainable. We developed these attributes with input from our 
staff, our stakeholders and leading city experts from around the world. 
 
The eight attributes on this page describe the conditions and inter-
relationships that, in our opinion, help cities thrive in the long term. The 
list is not prescriptive, but rather a guide that we can use to understand 
how our activity contributes to the enduring success of cities.

The attributes are all:

• City-focused

 They are for cities Ð they focus on the trends, needs and aims of the  
 wider area. 
 
• Long term

 They will work in the future as well as now. 
 
• Universal 

 They provide a framework which can be adapted to the specific context  
 of any city. 
 
• Inter-related

 They work best when they are considered together. 
 
• Holistic

 They encompass a range of dimensions. 
 
• Ambitious

 They describe what we believe cities can aspire to, if the will is there.

Resilient to both long-term climate change and extreme weather events.

Climate resilient

A physical environment that enriches people's lives and a distinctive sense of place of which 
its citizens can be proud.

High-quality place

Well connected internally, regionally and internationally in terms of 
transport and communications.

Connected

Communities which are vibrant, healthy, safe, tolerant, diverse and affordable.

Strong community

Sustainable management of natural resources to meet long-term needs. 
Resources are conserved and responsibly sourced.

Sustainable resources

Environments that support healthy ecological systems.

Healthy environment

Resilient to rapid changes in the economic system.

Economically resilient

Good governance including clear policies, high levels of community participation, 
strong institutional capacity, a clear vision and strong leadership.

Good governance

TILLGÄNGLIGHET

AKTIVITET

KOMFORT

SOCIALT



OM SKÄRHOLMEN

HISTORIA
Skärholmens Centrum invigdes 1968 och var då lan-
dets största centrumanläggning i sin tid, med Euro-
pas största parkeringshus

Torget var planerat bilfritt med sittplatser längs 
östra fasaden och en stor fontän som blev till isbana 
på vintern. Landskapsarketektoniskt eftersträvades 
geometriska former och få växtarter.

Bredholmsgatan och Storholmsgatan var tidiga-
re öppen struktur som ledde vidare ner till Mås-
holmstorget. Första inglasningen gjordes av Stor-
holmsgatan år 1986 och andra inglasningen av 
Bredholmsgatan år 2008. 

År 2008 fick centrumet namnet SKHLM och 2015 
förvärvar engelska Grosvenor fastigheten. 

INLEDNING / 8
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SOCIALT OCH SPATIALT KAPITAL

Skärholmsborna har lägre inkomst och utbildning 
än övriga Stockholm, men det finns stadsdelar, som  
tex Rinkeby, som är mer utsatta och segregerade. Det 
som skiljer Skärholmen från många andra miljon-
programsstadsdelar är att det här finns ett stort och 
brett serviceutbud med god tillgång till kollektivtra-
fik. Det gör att Skärholmen har ett spatialt kapital 
som gör att det här finns bättre förutsättningar för 
stadsutveckling. 
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METODIK

Organisationen Project for Public Spaces har tagit 
fram en modell  för platsanalys som i hög grad över-
ensstämmer med ”Living Cities” fyra mål: 

1. TILLGÄNGLIGHET - ACCESS & LINKAGES / 
CONNECTED

2. AKTIVITET - USES & ACTIVITIES /  
ECONOMICALLY RESILIENT)

3. KOMFORT - COMFORT & IMAGE / HIGH-
QUALITY PLACE

4. SOCIALT - SOCIABILITY / STRONG COMM-
MUNITY

Modellen till höger visar hur de olika målen kan ana-
lyseras och mätas. Dessa mätmetoder kan i sin tur 
delas in i: 

Analys av stadsrummet - vilket innefattar invente-
ring fasader och entréer, sittplatser, lekplatser, so-
linfall, överblickbarhet, täthet och konnektivitet i 
gatunätet. 

Analys av stadslivet - vilket innefattar, observatio-
ner av gångflöden, cykelflöden, vägval, vistelse, verk-
samheter

Analys av stadsidentitet - vilket fångas av intervjuer 
med besökare, företagare, och föreningar kring plat-
sen. 

TILLGÄNGLIGHET

AKTIVITET

KOMFORT

SOCIALT



HÄR HAR VI MÄTT

34 MÄTPUNKTER FÖR GÅNG- OCH CYKELFLÖDEN 4 TORGPL ATSER FÖR INVENTERING OCH OBSERVATIONER

Skärholmstorget
Skärholmsplan 
/Busstorget

Bredholmstorget

Måsholmstorget

Observationer av gångflöden, cykelflöden och vistelse på torgen genomfördes en 
vardag och en helgdag i april 2017, mellan kl 8-21. 
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SKÄRHOLMSGÅNGEN ENDA CENTRALA STRÅKET

Gatunät och gångnät i Skärholmen är mycket upp-
brutet och svårnavigerat. Gångstråken till och i 
SKHLM hänger dåligt samman med omgivande ga-
tunät. Skärholmsgången är det mest centrala strå-
ket i gångnätet och kan vara en utgångspunkt för 
stadslivet. 

GATUNÄTETS RUMSLIGA INTEGR ATION (R6)

Hög integration

Låg integration
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SVAG VISUELL KONTAKT MELLAN T-BANA OCH SKHLM

SYNFÄLT FR ÅN ENTRÉ SKHLM STORHOLMSGATAN UT MOT 
SK ÄRHOLMSTORGET

SYNFÄLT FR ÅN ENTRÉ TILL TUNNELBANA UT MOT 
SK ÄRHOLMSTORGET

E N T R È 
SKHLM

E N T R È 
SKHLM

På kartorna till höger och nedan syns så kallade iso-
vister, som visar hur överblickbar en plats är från 
en specifik punkt. Den högra kartan visar synvältet 
från SKHLMs östra entré och den nedre kartan vi-
sar synfältet från tunnelbanans västra entré ut mot 
torget,

Från tunnelbanan går det inte att se den östra entrén 
till SKHLM då grillkiosken står i vägen. I motsatt 
riktning, från den östra entrén skymmer grillkios-
ken en stor del sikten ut över torget.
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LITEN ÖVERBLICKBARHET PÅ MÅSHOLMSTORGET

SYNFÄLT FR ÅN ENTRÉ SKHLM STORHOLMSGATAN UT MOT MÅSHOLMSTORGET

Överblicken från SKHLMs entré över Måsholmstor-
get är skymd av olika objekt och kiosker. Ventila-
tionsbebyggelsen som står precis utanför entrén på-
verkar i hög utsträckning sikten ut över torget. Bron 
i form av Vårbergsvägen och byggnaderna under 
denna utgör ett skymt och dolt rum. 



FLÖDESREFERENSER
DYGNSFLÖDEN VARDAG

TJÄRHOVSGATAN

HERKULESGATAN
MALMTORGSGATAN

JAKOBSGATAN

STRÖMGATAN

VÄSTR A TR ÄDGÅRDSGATANSCHEELEGATAN

FREDSGATAN

KUNGSHOLMSGATAN

FLEMINGGATAN

REGERINGSGATAN

PETER MYNDES BACKE

HAMNGATAN

GÖTGATAN

VATTUGATAN

VASAGATAN

FLÖDESREFERENSER STOCKHOLMS INNERSTAD
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FLÖDESREFERENSER SUNDBYBERG



Gångflöden i hela centrum uppmättes under en var-
dag och en helgdag i april. Samtliga mätpunkter stu-
derades mellan kl 8-10, 12-14, 16-18 och 19-21.

Kartan till höger visar gångflöden under en var-
dag mellan kl 8-10 på morgonen. Passagerna genom 
SKHLM används som stråk genom gallerian trots 
att  butikerna inte hunnit öppnat för dagen. 

Högst flöden på vardagsmorgonen kan ses vid tun-
nelbanans västra ingång, med 1140 passerande per 
timme, samt i Skärholmsgången och Bodholms-
gången. 

MORGONFLÖDENA ÄR TILL KOLLEKTIVTRAFIK

VARDAG KL 8-10

PASSER ANDE PER TIMME



LUNCHFLÖDEN HÖGST TILL OCH I SKHLM

Under lunchtid på vardagen, mellan kl 12-14, är flö-
dena höga till och från SKHLM samt inne i gallerian. 
Tunnelbanans västra entré har fortsatt höga flöden. 

Fler använder sig av Skärholmstorgets västra del för 
att ta sig mellan tunnelbanans entré och SKHLMs 
västra entré. Detta trots att fler rör sig på Storholms-
gatan inne i byggnaden. 

Flödena till och från parkeringsgaragen ökar dras-
tiskt från morgonens observation.

VARDAG KL 12-14

PASSER ANDE PER TIMME



FLÖDENA ÖKAR KRING TORGET PÅ EFTERMIDDAGEN

Även under eftermiddagen på vardagen är entrén till 
tunnelbanan den passage där flest gående passerar. 
Flödena mellan Skärholmstorget och busstermina-
len på Skärholmsplan ökar, vilket kan antas bero på 
rusningstider i kollektivtrafiken mellan kl 16-18. 

Under eftermiddagen uppmäts även varadagens 
hösta flöden till och från parkeringsgaragen inne i 
SKHLM.

Nedan syns ett digram över antalet passerande i 
tunnelbanans entré under olika tider på vardagen. 
Flödena toppar mellan kl 16-18.

HÖGST FLÖDEN VID TUNNELBANANS ENTRÉ

Mätpunkten in och ut från tunnelbanan uppvisade det högsta 
uppmätta flödet. I diagrammet ovan syns hur flödena förändras 
under dagen vid entrén till tunnelbanan.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

8-10 12-14 16-18 19-21

VARDAG KL 16-18

PASSER ANDE PER TIMME



FLÖDENA HÖGST I SKÄRHOLMSGÅNGEN PÅ KVÄLLEN

Under kvällstid, mellan kl 19-21, sjunker flödena ge-
nerellt i hela centrum. Höst flöden uppmätts dock vid 
tunnelbanans entré och mot Skärholmsplan. 

Precis som under morgonen ökar flödena i Skär-
holmsgången under kvällen.

VARDAG KL 19-21

PASSER ANDE PER TIMME



VARDAGARNA KRETSAR KRING KOLL, SKHLM & TORGET

Kartan till höger visar en snitt över samtliga upp-
mätta gångflöden under vardagen. Slutsatserna som 
kan dras är att tunnelbanan skapar störst flöden ut 
på torget och vidare in i SKHLM.

SNITT VARDAG

PASSER ANDE PER TIMME



MYCKET LÅGA FLÖDEN PÅ HELGMORGON

Under helgdagsmorgonen uppmäts mycket låga 
gångflöden i centrum. Höst flöden syns vid entrén 
till tunnelbanan, men även där är flödena väldigt 
låga. 

HELGDAG KL 8-10

PASSER ANDE PER TIMME



STORA FLÖDEN FRÅN PARKERINGEN KRING LUNCH

Under helgmätningen, vid lunch, uppmättes de hög-
sta flödena inne i SKHLM och mellan gallerian och 
parkeingsgaraget. Färre passerar tunnelbanans en-
tré även under lunchtid.

Nedan syns ett digram som visar att gångflödena till 
och från parkeringgaragen toppas mellan kl 12-14 
under helgdagen för att sedan trappas ned mot efter-
middag och kväll.
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HÖST FLÖDEN I LILLHOLMSGÅNGEN PÅ HELGEN

Mätpunkten i Lillholmgången i SKHLM uppvisade högst flöden 
under helgen. I diagrammet ovan syns hur flödena förändras 
under dagen på den vänstra mätpunkten i Lillholmsgången.

HELGDAG KL 12-14

PASSER ANDE PER TIMME



FORTFARANDE STORA FLÖDEN I SKHLM

Under helgeftermiddagen är det fortsatt tydligt att 
fler tar bilen till centrum, eftersom flödena i Lill-
holmsgången är större än till och från tunnelbanes-
tationen. Inne i SKHLM är det fortsatt höga flöden.

HELGDAG KL 16-18

PASSER ANDE PER TIMME



FLÖDENA STÖRST I SKÄRHOLMSGÅNGEN

Under kvällstid på helgen är det mycket långa flöden 
på Måsholmtorget och Bredholmtorget. Flest rör sig 
längs Skärholmsgången och SKHLMs entré till ICA 
och parkeringsgaraget.

HELGDAG KL 19-21

PASSER ANDE PER TIMME



HELGFLÖDENA NÅGOT LÄGRE ÄN VARDAGSFLÖDENA

Totalt sett är gångflödena runt Skärholmen centrum 
lägre under helgen än på vardagen. Färre passerar 
tunnelbanan entré och över Skärholmstorget. Flö-
dena längs Skärholmsgången och inom SKHLM är 
har mest kontinuerliga flödena i centrum. 

SNITT HELGDAG

PASSER ANDE PER TIMME



FRÅN T-BANAN: EN TREDJEDEL GÅR DIREKT IN I SKHLM

VARDAG

HELGDAG

Möter någon
Sätter sig
Går in i en butik

För att se hur människor väljer att röra sig över tor-
get observerades detta under en vardag och en hel-
dag. På kartan till höger syns rörelsemönster från de 
som gick in på torget från tunnelbanans västra entré. 

Skärholmstorget används något olika under de två 
tillfällena. Fler stannar upp och använder torget på 
under vardagen, medan fler passerar torget för att ta 
sig till andra målpunkter under helgdagen. Cirka en 
tredjedel av alla som kommer ut ur tunnelbanan går 
direkt till SKHLM både under vardag och helgdag. 
Torghandeln är också en tydlig målpunkt.

Av de som stannar kvar på torget är det en majoritet 
som möter upp någon vid tunnelbanans entré eller 
sätter sig på sittplatsernaserna längs fontänen.



FRÅN BUSSEN: MA JORITETEN STANNAR PÅ TORGET

VARDAG

HELGDAG

Möter någon
Sätter sig
Går in i en butik

Från torgets östra entré längs Skärholmgången är 
det en mindre andel som går in i SKHLM. Majorite-
ten stannar på torget eller går in i butiker längs tor-
gets norra fasad, speciellt på vardagen.



FRÅN SKHLM: 50/50 TORGET/SKÄRHOLMSPLAN

VARDAG

HELGDAG

Möter någon
Sätter sig
Går in i en butik

Från utpasserande från SKHLMs östra entré rör en 
större andel till Skärholmsplan under vardagen. På 
helgen stannar majoriteten upp på torget.

Av de som rör sig från entrén bort mot tunnelbanan 
väljer majoriteten att gå på norr om grillkiosken och 
gå på den lilla bron mellan dammarna.



FRÅN BODHOLMSGÅNGEN: FLEST STANNAR PÅ TORGET

VARDAG

HELGDAG

Möter någon
Sätter sig
Går in i en butik

Från de som gick in på från Bodholmsgången stan-
nar majoriteten på Skärholmstorget eller fortsätter 
till Skärholmsplan.



FRÅN STORHOLMSGATAN: HÄLFTEN STANNAR

VARDAG

HELGDAG

50%  Stannar på torget
43%  Lämnar torget
7%    Går in i SKHLM

54%  Stannar på torget
46%  Lämnar torget

Möter någon
Sätter sig
Går in i en butik

Av de som lämnar SKHLM och fortsätter ut på Mås-
holmtorget stannar hälften upp på torget och sätter 
sig ner i solen. Sittplatserna när entrén används i 
högst utsträckning, men även den större sittmöbeln. 



MA JORITETEN PASSERAR MÅSHOLMSTORGET

VARDAG

HELGDAG

46%  Lämnar torget
30%  Går in i SKHLM
24%   Stannar på torget

40%  Lämnar torget
30%  Går in i SKHLM
30%  Stannar på torget

Möter någon
Sätter sig
Går in i en butik

Majoriteten av de som kommer in på Måsholmstor-
gets västra entré fortsätter vidare och stannar inte 
upp på torget. En tredjedel går in i SKHLM och res-
terande stannar på torget.



FÅ CYKLAR ÖVER TORGET

Under en vardag och helgdag studerades även anta-
let cyklister i centrum. Cykelflödena var märkbart 
små och beror på de begränsade cykelmöjligheterna.   

CYKELKARTA
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OKLART FÖR CYKEL I SKÄRHOLMSGÅNGEN
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Cykelplan 2012
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I Stockholms cykelplan är det föreslaget ett huvud-
stråk för cykel genom Skärholmsgången och över 
Skärholmstorget. I dagsläget är cykling förbjuden på 
Skärholmstorget, då det är utformat för enbart gåen-
de.  För att öka möjligheterna att ta sig till centrum 
och SKHLM  med cykel skulle denna fråga behöva 
studeras närmare. Målet bör vara att få till ett bra 
och tätt cykelnät i Skärholmen. 



”Folk hittar inte hit. Trappan är bortta-
gen. Vi behöver några dragplåster som 
bankomat, torghandel och lite mys!” 
 
Ephraim, Måsholmsgrillen

”Det skulle behövas en fontän, bättre 

sittplatser och något mysigt” 

”Folk kommer och frågar om adresser 
till ställen som flyttat för länge sen.”

FÖRETAGARE: INGEN HITTAR TILL MÅSHOLMSTORGET



”Trafiksituationen är under all kritik. 
Det finns ingen tydlig skyltning eller 
lokala trafikföreskrifter som reglerar 
trafiken.”

”Prioritet ett är att dels skylta om fordonstrafik förbjuden vid 
alla tänkbara infarter till torgen. Detta ska också föras in i de 
lokala trafikföreskrifterna så att Polis kan rapportera de som 
bryter mot föreskrifterna. Fysiska hinder för att omöjliggöra 
otillåten trafik är också en del av lösningen. Självklart ska tra-
fik under vissa begränsade tider få förekomma när det gäller 
torghandel och städning.”

”För mycket ”gatupratare” som står upp-
ställda här och var ger ett stökigt intryck.” 
Mikael Sundberg, kommunpolis

POLISEN: BEHÖVS TYDLIGARE REGLER MOT FARLIG TRAFIK



”Det finns få tydliga entréer in till 
Måsholmstorget. Tidigare fanns 
en trappa vid myrorna som är togs 
bort.”

”Förut fanns ju en stor fontän som drog många 
som satt längs kanten på fontänen. Pumpstatio-
nen finns fortfarande i källaren, men det vore nog 
en dyr lösning att sätta igång den igen.”

”En lekplats på Måsholmstorget skulle nog vara 
perfekt. Ett dragplåster, samtidigt som det lockar 
barnfamiljer. Ju fler barnfamiljer desto lugnare.”

CENTRUMLEDNINGEN: SAKNAS ENTRÉER OCH DRAGPLÅSTER

”Stockholmhems hus blocke-
rar och har ful fasad, påverkar 
torget. Vårbergsvägen som går 
över stör också.”



2. AKTIVITET
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DEN LOKALA TÄTHETEN LÅG KRING CENTRUM

Befolkningstätheten i en stadsdel utgör ett grund-
läggande kundunderlag för all typ av service. I jäm-
förelse med förstäder som t.ex. Sundbyberg och Sol-
na så är Skärholmen relativt glest bebyggt. 

I kartan till höger syns en täthetsanalys som visar 
hur koncentrerad befolkningen är  i och kring Skär-
holmen centrum. Röda och orangea värden visar 
hög befolkningstäthet, vilket alltså helt saknas i 
centrum. Mörkgröna och blå färger visar på låg be-
folkningstäthet.

KISTA

SUNDBYBERG

JAKOBSBERG

SK ÄRHOLMEN

Områdesexploatering inom 500 m radie

1,5–

0,1–0,2
0–0,1

0,3–0,4
0,2–0,3

0,5–0,75
0,4–0,5

1–1,5
0,75–1

SÖDERMALM



AKTIVA FASADER

A B C D E

Nedan visas olika klassningar av fasadtyper som 
formulerats av Jan Gehl (2010). Kategoriseringen 
syftar till att förklara hur olika fasader interagerar 
på olika sätt med gatan eller torget som den möter. 
Klassningen går från A, som är aktiva fasader, till E 
som är helt eller näst intill helt slutna. 

Forskning visar att fasadens utformning och detalj-
rikedom hänger samman med aktiviteten och anta-

let stopp längs shoppninggator. Människor går mer 
långsamt och stannar oftare längs en A-fasad än 
längs än E-fasad. Framför allt drar det till sig männ-
sikors uppmärksamhet. I diagrammet till höger 
syns  ett test som Gehl genomfört genom att studera 
förbipasserande längs sju stadsgator i Köpenhamn 
(2010).

A: E:

25%

1%

75%

21%

VRIDER PÅ HUVUDET STANNAR

A: E:
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AKTIVA FASADER RUNT SKÄRHOLMSTORGET

B

C 2. AKTIVITET / 43



MINDRE AKTIVA FASADER RUNT SKÄRHOLMSTORGET

D

E 2. AKTIVITET / 44



LÅG ENTRÉTÄTHET PÅ SKHLM 

  A - ak tiv (ac tive)

  B - vänlig (fr iendly)

  C - bl andad (mixed)

  D - tr åkig (bor ing)

  E - inak tiv (inac tive)

B

D

C

D

E

CI kartan till höger syns en analys fasadtyperna som 
kantar Skärholmstorget. Bedömningen har gjorts 
utifrån antalet entréer, drag av interaktion mellan 
inne och ute samt detaljrikedom.

Den norra fasaden har tätt mellan entréer och hög 
detaljrikedom med exempelvis varor som ställts 
ut på torget tillsammans med sittplatser. Även den 
östra fasaden har relativt många entréer och uteser-
vering.

Kyrkans fasad har endast en entré och saknar i öv-
rigt element som kopplar samman verksamheten in-
omhus med torget. 

SKHLM har få entréer med låg detaljeringsgrad. En 
blomsterbutik har utställda blommor som skapar en 
viss koppling mellan inne och ute.
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DC

E

MINDRE AKTIVA FASADER RUNT MÅSHOLMSTORGET

2. AKTIVITET / 46



LÅG ENTRÉTÄTHET PÅ SKHLM 

D

C

D

E

C

E

  A - ak tiv (ac tive)

  B - vänlig (fr iendly)

  C - bl andad (mixed)

  D - tr åkig (bor ing)

  E - inak tiv (inac tive)

På Måsholmtorget finns det få entréer som vänder 
sig mot torgytan. Fasader med flest entréer ligger 
längs den östra delen av SKHLM som innehåller bl.a.  
Clas Ohlson, Swedbank och Myrorna. 

Den norra fasaden på SKHLM har en stor uteserve-
ing som hänger ihop med restauranger på gallerians 
insida. Här finns få entréer och tror uppglasade ytor 
är det delvis svårt att se in.

Den västra och södra byggnaden som möter torget 
har få entréer och låg detaljrikedom.
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VISSA FASADER SAKNAR MÅLPUNKTER

Privat

Kultur

Service

Kontor

Butik

Skola

Restaurang/kafé

Religös/kyrklig

Gym/sport

Hälsa/vård

Livsmedelsbutik

Stråk med få målpunkter

Kartan till vänster visar en kartlägganing av mål-
punkter i Skärholmen centrum. SKHLM, torghan-
deln och Stadsteatern utgör större målpunkter. De 
olika färgerna visar även olika typer av verksamhe-
ter.

I en jämförelse mellan Skärholmstorget och Mås-
holmstorget går det att konstatera att Skärholmstor-
get har fler och också en större blandning av mål-
punkter. 

Svarta linjer i kartan visar på stråk som har få eller 
inga målpunkter eller entréer.
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2. AKTIVITET / 49

KULTURKLUSTER VÄSTER OM SKÄRHOLMSTORGET

Här syns en sammanställning av olika kultur- och sam-
lingslokaler i Skärholmen. Kartan visar att centrum och 
speciellt Skärholmstorget omges av olika kulturverk-
samheter. Skärholmens bibliotek, Stockholms stads-
teater, Konstskolan LINNEA och Skärholmens kyrka 
skapar ett tydligt kluster i direkt anslutning till torget.



MEST SOMMAREVENEMANG PÅ SKÄRHOLMSTORGET

SKÄRHOLMSTORGET VS. KUNGSTRÄDGÅRDEN

Nedan syns en jämförelse mellan Skärholmtorget och Kungsträdgården. Diagrammen visar antalet evenemang och 
fördelningen över sommar- och vinterhalvåret. Skärholmstorget är aktivt med flera evenmang under sommaren och 
hösten, men erbjuder få tillfällen eller aktiviteter under vinterhalvåret.
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3. KOMFORT
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FÅ SITTPLATSER MOT STADSLIVET

Både Skärholmstorget och Måsholmstorget 
har ett brett utbud av sittplatser, men majo-
rieten av dessa vänder sig bort från stadslivet.



FÅ BRA SITTPLATSER PÅ SKÄRHOLMSTORGET

Skärholmstorget erbjuder olika typer av sittplatser, 
både allmänna i form av bänkar och snurrstolar 
samt kommersiella uteserveringar. 

De allmänna sittplatserna är dock begränsade till 
att omringa fontänen och få sittplatser vänder sig 
mot det passerande folklivet. 



MÅNGA MEN OSKÖNA SITTPLATSER PÅ MÅSHOLMSTORGET

Även Måsholmstorget erbjuder olika typer av sitt-
platser. Dels i form av fåtöljer vid trädplanteringar, 
den stora sittmöbeln som går tvärs över torget och 
uteserveringar tillhörande SKHLM och Måsholms-
grillen. 

Precis som på Skärholmstorget är det dock få all-
männa sittplatser som är vända mot folklivet.
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SYD- OCH NORRFASADER I SKUGGA

På Skärholmstorget skuggar SKHLM torgets söd-
ra del under större delen av dagen. På Måsholm-
torget tillhör SKHLMs fasad den mest soliga.
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SKÄRHOLMSTORGETS SÖDRA DEL ÄR SKUGGAD HELA DAGEN

kl 18April: kl 9 kl 13 kl 15

kl 18Juni: kl 9 kl 13 kl 15

Nedan syns en solstudie som visar vilka platser som har potential för sol förutsatt 
den omgivna bebyggelsen. Stora delar av Skärholmstorget är soligt med undantag för 
torgets södra del.
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INGEN KVÄLLSSOL PÅ MÅSHOLMSTORGET

kl 18April: kl 9 kl 13 kl 15

kl 18Juni: kl 9 kl 13 kl 15

Måsholmstorget har sol under stora delar av dagen, speciellt i de norra delarna som 
inte skuggas av Vårbergsvägen. Under kvällstid på våren och hösten skuggas nästin-
till hela torget av SKHLM.



”På Skärholmstorget pratas det mycket 
om solmöjligheter men jag tror att det är 
viktigt med möjligheter att sitta i skuggan 
också. Tidigare stod det lummiga träd på 
torget som äldre människor ofta satt un-
der för att få skugga.”

”Njutbart kaos på sommaren med myck-
et liv, fullt med folk. Speciellt när kyrkan 
öppnar upp och ställer ut stolar och säljer 
kaffe. Aldrig tomt på folk. Speciellt härligt 
när fontänen kommer igång.”

”Bland de bästa torgen som finns.” 

CENTRUMLEDNINGEN: NJUTBART KAOS MEN SKRÄPIGT

”Det kan vara ganska skräpigt på morgonen, det kan bli på-
sar och sånt kvar från torghandeln som blåser och lägger sig 
längs vår fasad tyvärr. Förut hamnade det ofta i fontänen 
men där tycker jag att det blivit bättre.”



4. SOCIALT



SLUTEN FASAD LÄNGS KYRKAN

  slutEn fA sAD

  fA sAD mED fönstEr

  gl A sfA sAD (E j gEnomskinlig) 

  gl A s

I denna analys har en kartläggning gjorts av fasader-
nas slutenhet i relation till uppglasning.

En glasad fasad eller en fasad med fönster möjlig-
gör ett utbyte mellan inne och ute. Människor inne i 
butiker eller restauranger kan se vad som händer på 
torget och vice versa. Fasader som inte är helt slutna 
skapar på så vis ”ögon” mot platsen.

Av fasaderna som möter Skärholmstorget är det få 
som är helt slutna utan fönster. Dock finns större 
uppglasade sträckor längs SKHLM som inte går att 
se igenom och förhindrar därmed utbytet mellan 
inne och ute.
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LÅGT UTBYTA MELLAN INNE OCH UTE TROTS GLASFASADER

  slutEn fA sAD

  fA sAD mED fönstEr

  gl A sfA sAD (E j gEnomskinlig) 

  gl A s

Större delarna av fasaderna mot Måsholmstorget 
består av glas. De är dock svåra att se igenom både 
längs SKHLMs food court, Swedbank och Stock-
holmshem. Fasaderna bidrar i låg utsträckning till 
ett utbyte mellan aktiviteterna inomhus och på tor-
get.
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FÅ ÖGON MOT SKÄRHOLMSTORGET KVÄLLSTID

Alkohol

Alkohol

För att plats ska känns trygg kvällstid krävs god be-
lysning och ”ögon” i form av en inofficiell bevakning. 
Det görs exempelvis av förbipasserande eller boende 
som har fönster eller entréer mot platsen.

Till höger syns en karta som visar belysningen på 
torget och de fasader vars verksamheter läcker ljus 
kvällstid. Tydligt blir att kyrkans fasad är mörk 
kvällstid.

I övrigt är belysningen jämt fördelad över torget och, 
vilken också kompletteras med ljusslingor i samtliga 
trädkronor under vinterhalvåret.

Den inofficiella bevakningen på Skärholmstorget 
sker dels från boende i Kvarteret Måsholmen (vå-
ning 3-6) och kvällsöppna restauranger i SKHLM 
och vid tunnelbanan. Dessa håller öppet till midnatt 
medan övriga butiker stänger mellan kl 18-21.

Samtidigt som dessa verksamheter kan påverka den 
upplevda tryggheten positivt kan även alkoholserve-
ring få motsatt effekt.
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EFTER KL 20 INGA ÖGON MOT MÅSHOLMSTORGET

På Måsholmstorget finns färre stolpar med belys-
ning och endast SKHLMs fasad läcker ljus kvällstid.

SKHLMs food court stänger mellan kl 19-20 och ef-
ter detta fösvinner den inofficiella bevakningen av 
platsen, eftersom inga bostäder ligger i anslutning 
till torget..
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FLAMINGOPARKEN ENDA LEKPLATSEN I SKÄRHOLMEN C

Enligt Stockholms stads sociotopkarta är Flaming-
oparken den enda lekplatsen i Skärholmen centrum. 

Parken fick nyligen en upprustning med lekutrust-
ning och plaskdamm men är relativt osynlig från 
torget.

FL AMINGOPARKEN I SK ÄRHOLMEN CENTRUM
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FÅ SPORT OCH IDROTTSYTOR

EFTERSATT BASKETPL AN PÅ BREDHOLMSTORGET

I Skärholmen centrum saknas ytor för sport och 
idrott. Utöver en mindre basketplan på Bred-
holmstorget är avstånden långa till närmsta idrotts-
yta.



FÅ VISTAS PÅ TORGETS SÖDRA DELAR



FÅ VISTAS PÅ TORGETS SÖDRA DELAR

VARDAG

HELGDAG

44% pratar

53% sitter

8% väntar

70% pratar

44% sitter

10% väntar

Under en vardag och en helgdag studerades vilka 
som  vistas på torget och vad människor gör där. 

Skärholmstorget visade sig vara en mycket social 
plats där många pratar med varandra. Majoriteten 
av de som vistas på torget håller till runt fontänen 
och sitter på bänkarna. En del av de som observera-
des sitter eller väntar också under den uthängande 
delen längs torgets norra fasad.
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VARDAG

HELGDAG

12% 0-14

7% 15-28

56% 29-42

9%  43-55

16% 56-70

12% 0-14

23% 15-28

28% 29-42

18% 43-55

18% 56-70

HÖG ÅLDERSBLANDNING PÅ VARDAGAR

Av de som vistas på Skärholmstorget är åldersbland-
ningen mycket stor. Åldersgruppen mellan 29-42 
befinner sig i högre utsträckning på torget under hel-
gen. 

Barn vistas främst i den tömda fontänen och på bän-
karna runt om.
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Av de som vistas på Skärholmtorget är en majorite-
ten män. De väntar och ”hänger” i högre utsträck-
ning under det utskjutande taket och befolkar sitt-
platserna runt fontänen.

VARDAG

HELGDAG

32% kvinnor

68% män

37% kvinnor

63% män

MA JORITETEN AV BESÖKARNA PÅ TORGET ÄR MÄN
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FONTÄNEN ENDA LEKKVALITET PÅ TORGET

Skärholmen har många barn jämfört med andra de-
lar i Stockholm. Detta återspeglas dock inte i Skär-
holmen centrum där det finns få platser med lek-
kvaliteter. Utöver Flamingoparken erbjuder endast 
fontänen en lekkvalitet på torget.

Barnen använder dammens ytor för att springa och 
hänga i de omgivande räckena.



FLER ENSAMMA SITTER I SOLEN PÅ MÅSHOLMSTORGET
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FLER ENSAMMA SITTER I SOLEN PÅ MÅSHOLMSTORGET

VARDAG

HELGDAG

51% pratar

54% sitter

3% väntar

43% pratar

53% sitter

6% väntar

På Måsholmtorget är det fler som befolkar platsen 
som är där själva. Flera kommer ut ur SKHLM för att 
stanna en kort stund vid entrén och sedan gå in igen.
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JÄMN ÅLDERSFÖRDELNING PÅ MÅSHOLMSTORGET

VARDAG

HELGDAG

8% 0-14

19% 15-28

42% 29-42

17% 43-56

14% 56-70

15% 0-14

14% 15-28

25% 29-42

35% 43-56

11% 56-70

Precis som på Skärholmstorget är det en jämn ål-
dersfördelning mellan besökarna på Måsholmtor-
get. Även här är åldersgruppen 29-42 mer represen-
terad under helgen.
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VARDAG

HELGDAG

JÄMNT MELLAN KÖNEN PÅ MÅSHOLMSTORGET

45% kvinnor

55% män

50% kvinnor

50% män

Till skillnad från könfördelningen mellan besökar-
na på Skärholmstorget, är blandningen mellan män 
och kvinnor jämn på Måsholmtorget.
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FÅ LEKANDE BARN, SÄRSKILT PÅ HELGEN

På Måsholmtorget finns få möjligheter för lek. Barn 
observerades dock använda den vågformade sittmö-
beln för att hoppa upp och ner.



”Bra plats med människor från 
hela världen, massor av möten.” 

Kvinna 60-69 år om Skärholmens torg (Bästa platsen, 2016)

”Trevlig plats att träffa vänner. Det 
ligger fantastiskt fint.” 

Man 60-69 år om Skärholmens torg (Bästa platsen, 2016)

”Tycker särskilt mycket om när fon-
tänen/bassängen är i gång under vår/
sommar. Dessvärre funkar den inte all-
tid, ofta fel.” 

Kvinna 40-40 år om Skärholmens torg (Bästa platsen, 2016)

”Man känner sig fri här”

Man 10-19 år om Skärholmens torg

”Ett levande torg”

Kvinna 30-39 år om Skärholmens torg (Bästa 
platsen, 2016)

SKÄRHOLMSBOR: VI GILLAR SKÄRHOLMSTORGET



Bevara torget - härligt ”vardagsrum” 
och mötesplats för alla- Inga nya höga 
hus i närheten som skuggar vore bra. 
 Kvinna 40-49 år om Skärholmens torg (Bästa platsen, 2016)

”Vid tunnelbanan intill skulle det behö-
vas fler väktare kvällstid då det ofta är 
otryggt och många som hänger.” 

Kvinna 30-39 år om Skärholmens torg (Bästa platsen, 2016)

”Trevligare utemiljö på torget. 
Kanske något lite roligt för barn. 
Kanske skridskobana på vin-
tern?” 

Man 20-29 år om Skärholmens torg (Bästa platsen, 2016)

SKÄRHOLMSBOR: SAKNAS NÅGOT ROLIGT FÖR BARN



”Det behövs en mer natur-
lig ingång till gymnasietor-
get. Inga använder det idag.”  
Mitt 127

”Det finns inget på Måsholmstorget, 
ingen nisch. Vi går bara dit när vi ätit för 
att sitta i solen. Där skulle det behövas 
vridstolar och sittplatser där man kan 
sitta mitt emot varandra och prata.” 

”På vintern vore det grymt med 
en skridskobana på fontänytorna 
för att aktivera platsen under vin-
terhalvåret.” Mitt 127

MITT 127: BÄTTRE VINTERTORG 



”Mycket folk, vilket är trevligt. Städ-
ning och underhåll kan bli bättre, på 
morgonen när man kommer hit flyger 

skräp överallt.” Kvinna 20-30 år

”Fontänen är väldigt tråkig vintertid 

och det är en ganska stor yta som 

inte tillför så mkt under vinterhalvå-

ret.” Man 20-30 år

BESÖKARE: SKRÄPIGT OCH TRÅKIGT PÅ VINTERN

”Stockholms bästa torg, låt det 
vara som det är. Det får inte bli för 

uppstyrt.” Man 50-60 år”Bänkar och sittplatser borde vara färgglada 
och spegla den sociala miljön som sprudlar 
här. Kanske mosaik på de stora krukorna?



”Snurrstolarna är jättebra 
så att folk kan sitta mitt 
emot varandra och prata.”  

Kvinna 50-60 år

”Fler aktiviteter för barnfamiljer vore bra, annars 

är det fint här.” Kvinna 20-30 år

BESÖKARE: MER AKTIVITETER FÖR BARN



”Efter klockan 16-18, när gallerian 
stänger, vore det schysst med något 
på torget som får folk att stanna kvar.” 

Billströms kaffe- & tehandel

”Spola fontänerna och fixa en skridsko-
bana. Många barnfamiljer har för lite att 
göra, speciellt på vintern. En skridskoba-
na skulle dessutom dra till sig mycket nytt 
folk från hela söderort.”

BUTIKSÄGARE: TORGET ÄR DÖTT PÅ KVÄLLAR / VINTER



”Måsholmstorget är ett ”dead man’s 
land”. Hur kommer folk ens dit? Det är 
ingen plats där jag stannar upp i alla 

fall.” Man 40-50 år

”Det finns inga aktiviteter på Måsholmstorget. Jag 
har typ varit där en gång och då hoppade jag ur bi-
len snabbt för att handla en blomma och sen springa 

till bilen igen.” Kvinna 40-50 år

BESÖKARE: MÅSHOLMSTORGET ÄR EN DÖD PLATS



SLUTSATSER



SYNTES

TILLGÄNGLIGHET

AKTIVITET

KOMFORT

SOCIALT

Med utgångspunkt i Living Cities och PPS platsmo-
dellså kan en syntes göras utifrån följande kvaliteter:

TILLGÄNGLIGHET

• Överblickbarhet

• Lätt att nå platser

• Kollektivtrafikläge

• Tydlig information

AKTIVITET

• Funktionsblandning

• Återkommande evenemang

• Stadsliv på platsen

• Lokal ekonomi

KOMFORT

• Attraktivitet och image

• Trygghet

• Renhållning

• Bra sittplatser

SOCIALT

• Personer i grupp

• Ideell verksamhet

• Stolthet och ägandeskap

• Barn och äldre 
 / 84



SKÄRHOLMSTORGET

HELHETSBETYG:    44 / 64
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MÅSHOLMSTORGET

HELHETSBETYG:      31 / 64
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REFERENS - ÖSTERMALMSTORG

HELHETSBETYG:        58 / 64
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REFERENS - MEDBORGARPLATSEN

HELHETSBETYG:    57 / 64
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REFERENS - FARSTA TORG

HELHETSBETYG:              53 / 64
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REFERENSER - LIL JEHOLMSTORGET

HELHETSBETYG:    42 / 64
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VÄRLDENS BÄSTA TORG (ENLIGT PROJECT FOR PUBLIC SPACES)

1. RYNEK GLOWNY, KR AKOW, POL AND 2. PL AZA HIDALGO, MEXICO CITY, MEXICO 3. PIAZZA NAVONA, ROME, ITALY

4. PIAZZA DEL CAMPO, SIENNA, ITALY 5. TR AFALGAR SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM 6. HOTEL DE VILLE, PARIS, FR ANCE
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JÄMFÖRELSE AV STORLEKAR PÅ TORG
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Den 3 maj 2017 genomfördes en walkshop i Skärhol-
men centrum där Skärholmstorget, Måsholmstorget 
och Bredholmstorget analayserades och diskutera-
des. Walkshopen syftade till att skapa en gemensam 
plattform och målbild för hur platserna kring centr-
um kan utvecklas. Gåturen genomfördes i uppdelade 
grupper med  representanter från:

• Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

• Kulturförvaltningen, Stockholms stad

• Trafikkontoret, Stockholms stad

• Stadsledningskontoret, Stockholms stad

• Exploateringskontoret, Stockholms stad

• Skärholmens stadsdelsförvaltning

• SkaFast, Skärholmens Fastighetsägare

• Stockholmshem

• Grosvenor

WALKSHOP
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Två grupper fick i uppgift att prata med en verksam-
hetsutövare och en besökare på Skärholmstorget 
och Måsholmstorget. 

1. VAD ÄR BRA MED TORGET IDAG? 

• Mycket folk, det är fint, snälla människor, hem-
känsla, billiga mataffärer.

• Torget är bra som det är. Öppenhet och vatten gör 
att inget annat saknas. 

• Bra grönsaker och couscous på Munir’s delikates-
ser.

2. VAD KAN BLIR BÄTTRE? HAR DU NÅGRA 

IDÉER OM FÖRBÄTTRINGAR?

• Enligt torghandlaren kan städningen fungera 
bättre.

• Mer grönt och planteringar, ljusslingor i träden 
och skärmtak över torghandeln.

• Fler affärer, känns inte bra att butiker stänger ner. 

• Mer för barn och barnfamiljer. Lekpark för barn. 
Fontänen kan utvecklas så att barn kan leka.

SLUTSATSER OM SKÄRHOLMSTORGET
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GRUPP 1

• Pergola med växter, sittplatser, torghandel.

• Minska ytan av fontänen.

• Rengör betongfronten ovanför tunnelbanan och norra fasaden. 
Skyltar till butiker bör sitta under och inte på den uthängande 
terrassdelen.

• Dubbla bänkrader

• Arkitekttävling för ny välvd bro.

• Något för barn.

• Grillen tas bort.

GRUPP 2

• Fontänerna/dammarna- aktivera när den är tömd. En del tas bort.

• Mer permantent struktur för (Årets) torghandlare som även fung-
erar på vintern och i dåligt väder.

• Knyta ihop terrassen/Flamingoparken med torget. Trapporna upp 
till terrassen ligger i solläge och fasaderna längs dessa skulle kun-
na öppnas upp för att tillgängliggöra lekplatsen en nivå upp.

• Uteservering mellan torghandel och grill som tillhör nya restau-
ranger i SKHLM. 

PERGOLA

UTESERVERING

UPPGL ASNING FASAD

UPPGL ASNING FASAD

FÖRSLAG TILL SKÄRHOLMSTORGET

VATTENLEK
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Två grupper fick i uppgift att prata med en verksam-
hetsutövare och besökare på Måsholmstorget. 

1. VAD ÄR BRA MED TORGET IDAG? 

• Sittplatserna uppskattas. Bra att det inte är bilar 
och parkeringsplatser som förr.

2. VAD KAN BLIR BÄTTRE? HAR DU NÅGRA 

IDÉER OM FÖRBÄTTRINGAR?

• Saknas träd och blommor, som delvis kommer när 
uteserveringen öppnar. Fler planteringarm sol-
skydd, en mindre vattenfontän.

SLUTSATSER OM MÅSHOLMSTORGET
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GRUPP 3

• Gör om Vårbergsvägen till stadsgata med träd som skärmar av 
mot buller. Då möjliggörs även stärkta kopplingarna från Mås-
holmstorget i form av trappor. Det skapar i sin tur nya entréer till 
torget.

• Ny aktör i Stockholmshems befintliga lokal som kan låta sin verk-
samhet ”läcka ut” på torget.

• Lek i form av gungor under bron/Vårbergsvägen.

• Bostäder på SKHLM för att skapa ögon mot platsen över dygnet.

• Uteserveringar från food courts utan gräns. 

Ställningarna för torghandel kan användas av Ephraim om han vill 
utveckla Måsholmsgrillens verksamhet eller om en matbutik/salu-
hall flyttar in längs den östra fasaden. 

GRUPP 4

• Öppna upp och stärk kopplingen mellan inne och ute mellan food 
court och torget. Ta bort staket och upphöjningen som skapar en 
nivåskillnad.

• Ta bort ställningar för torghandel om dessa in används. 

• Parkourmöjligheter.

BOSTÄDER OVANPÅ SKHLM

LEK

TRAPPA

TRAPPA
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NIVÅSKILLNADER JÄMNAS UT

NIVÅSKILLNADER JÄMNAS UT

FÖRSLAG TILL MÅSHOLMSTORGET

TILL VÅRBERGSVÄGEN

TILL VÅRBERGSVÄGEN
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REKOMMENDATIONER

I ett forskningsprojekt på KTH Arkitekturskolan 
föreslogs en terminologi för typer av offentliga plat-
ser: Party (folkliv), Puls (aktivitet) och Paus (lugn 
och ro). Vi föreslår att dessa skulle kunna användas 
för att platsutveckla de tre torgen. Det blir tre plats-
koncept därSkärholmstorget blir ”party” för mat 
och kultur, Bredholmstorget blir ”Puls” för sport 
och dans, och Måsholmstorget blir ”Paus” för relax 
och lek. 

För att precisera dessa tre koncept använder vi Pro-
ject for Public Spaces tio strategier för placemaking:  

Tydlig identitet, Aktiviteter, Bekvämligheter, Flex-
ibel design, Säsongsstrategi, Offentlighet, Aktiva 
fasader, Bläckfiskarmar, God skötsel, Samverkan. 

PARTY

PULS

PAUS

SKÄRHOLMSTORGET

BREDHOLMSTORGET

MÅSHOLMSTORGET
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SKÄRHOLMSTORGET - MAT & KULTUR  

konCEPt ”PArtY” för sk ÄrHolmstorgEt

Behåll den starka torgutformningen 
och dess golv. Satsa på mat och kultur.  

Torghandel och uteserveringar bör få 
en tydligare ram och avgränsade ytor. 

Skapa offentliga sittplatser som är vän-
da mot folklivet. Skapa nya uteserve-
ringar på torget och terassen. 

Allt byggt på torget bör vara flyttbart 
ochlätta konstruktioner. Gör en event-
yta och en flyttgar liten scen.

Skapa vinteraktiviter, tex isbana i stora 
dammen. Ett glashus för torghandeln. 

Alla typer av kommersiell verksamhet, 
som tex torghandel eller uteservering-
ar,  måste få tydliga gränser och staket.

Öppna upp fasaderna på SKHLM och 
snygga till butikerna kring SL.

Skapa tydliga trygga stråk ut från tor-
get åt alla håll.

Lyft städning och underhåll så att plat-
se upplevs snygg och vårdad.

Skapa en utvecklingsgrupp där kom-
munen, Grosvenor och övriga fastig-
hetsägare diskuterar torgets utveck-
lingsbehov. 

Tydlig identitet 

Aktiviteter 

Bekvämligheter

Flexibel design 

Säsongsstrategi

Offentlighet

Aktiva fasader

Bläckfiskarmar

God förvaltning

Samverkan

DAMM/ISBANA

C AFÉ / UTSERVERING 

PÅ TERR ASSEN

C AFÉ / UTSERVERING 

PÅ TERR ASSEN

UTSERVERING/ KONSTS
C

E
N

UTÖK AD R AD MED SITTPL ATSER
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B IBLIOTEK

INGL ASAD TORGHANDEL
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REFERENSBILDER ”PARTY” - MAT & KULTUR

”PARTY”
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BREDHOLMSTORGET - SPORT & DANS

Sök en ny identitet för torget. Satsa på 
sport, träning och dans. 

Gör ett dansgolv med spegelväggar, par-
kourbana, utegym och multisportbana. 

  
Bänkar ch soffor längs gångstråket och 
gör stråket i grus för att spela boule. 

Multisportbanan skall kunna användas 
för basket, bandy och minifotboll. Dans-
banan kan bli disco eller gympapass. 

Gym och parkour kan användas vinter-
tid. Multibanan kan spolas för hockey.

Alla aktivitetsytor ska har tydliga grän-
ser och gångstråk som skiljer dem åt för 
allas tillgänglighet. 

Omkringliggande fasader bör öppnas 
upp i möjligaste mån mot parken. 

Skapa tydliga trygga stråk ut från torget 
åt alla håll

Lyft städning och underhåll så att plat-
se upplevs snygg och vårdad

Skapa en utvecklingsgrupp där kommu-
nen, Grosvenor och övriga fastighetsä-
gare diskuterar torgets utvecklingsbe-
hov. 

Tydlig identitet 

Aktiviteter 

Bekvämligheter

Flexibel design 

Säsongsstrategi

Offentlighet

Aktiva fasader

Bläckfiskarmar

God förvaltning

Samverkan

konCEPt ”Puls” för BrEDHolmstorgEt

DANSMATTA MED HÖGTAL ARE 

OCH SPEGELVÄGGAR

PARKOUR-BANA

UTEGYM

MULTIPL AN

UTEGYM

K
L

Ä
T

T
E

R
V

Ä
G

G

NYA SITTPL ATSER

BOULE

BOULE
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REFERENSBILDER PULS - SPORT & DANS

”PULS”
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Sök en ny identitet för torget. Satsa på 
värdena relax och lek.   

Låt uteserveringarna samlas i mindre 
grupper. Gör en lekplats i strandyta. 

  
Ta bort sittmöbeln och skapa en ny 
sandstrand med solstolar. 

Allt byggt på torget bör vara flyttbart 
ochlätta konstruktioner. Solstolar bör 
vara flyttbara.

Satsa på infravärme på solstolar. 

Alla typer av kommersiell verksamhet, 
som tex torghandel eller uteserveringar,  
måste få tydliga gränser och staket

Öppna upp fasaderna på SKHLM och 
skapa nya butiksfasader runt om torget.

Skapa tydliga trygga stråk ut från torget 
åt alla håll

Lyft städning och underhåll så att plat-
se upplevs snygg och vårdad

Skapa en utvecklingsgrupp där kommu-
nen, Grosvenor och övriga fastighetsä-
gare diskuterar torgets utvecklingsbe-
hov. 

Tydlig identitet 

Aktiviteter 

Bekvämligheter

Flexibel design 

Säsongsstrategi

Offentlighet

Aktiva fasader

Bläckfiskarmar

God förvaltning

Samverkan konCEPt ”PAus” för mÅsHolmstorgEt

UTSERVERING

STR AND / SOLSTOL AR / LEK Y TA

TR APPA TILL VÅRBERGSVÄGEN

TR APPA TILL VÅRBERGSVÄGENVATTENFALL FÖR TRIVSEL /  BULLEREDUK TION

MÅSHOLMSTORGET - RELAX & LEK
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REFERENSBILDER PAUS - RELAX & LEK

”PAUS”
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