STUDIETUR TIL STOCKHOLM 15-17 SEPTEMBER 2011
I anledning av min forestående masteroppgave i landskapsarkitektur bestemte jeg meg for å dra på
studietur. Masteroppgaven min er en prosjekteringsoppgave og da er det alltid fint å få inspirasjon av
hva andre har gjort. Temaet for oppgaven er transformasjon av et industriområde, og nettopp derfor
falt valget på Stockholm, som blant annet har Hammarby Sjöstad å vise fram. Området jeg skal se på i
masteroppgaven ligger i Sarpsborg kommune og strekker seg ca. 4,5 km langs Glomma fra Sandesund
i øst til Greåker vest. I dag domineres området av industri og er så godt som utilgjengelig for
allmennheten. Målet med oppgaven er å komme fram til et forslag for hvordan dette området kan
utvikles til boliger og grøntområder og på den måten gi et verdifullt elvelandskap tilbake til folket. I
forbindelse med studieturen har jeg vært så heldig å få reisestipend av A-fag, og det kommer godt
med i en slunken studentøkonomi.
Natt til torsdag dro jeg i vei med flybussen til Gardermoen, deretter ble det en times flytur til
Arlanda, før jeg tok flybussen inn til Stockholm sentrum. Ca. klokka 10 var jeg klar til å ta byen i
nærmere øyesyn. Første stopp på turen er Hammarby Sjöstad. Området er i dag en selvstendig bydel
der man finner stort sett alt som trengs i det daglige. Bare innimellom kan man se restene av hva
dette området var tidligere, nemlig et nitrist industriområde. Foruten moderne leiligheter er det
blant annet matbutikker, koselige kafeer og restauranter, klesbutikker, blomsterbutikk, barnehage og
skole. Det hele bindes sammen av små gater og grøntområder. Grøntområdene er frodige og det er
tilplantet med stor artsvariasjon. I hele området har man god tilgang til Hammarby Sjö, hele
sjøfronten er gjort tilgjengelig med brygger. Det er også anlagt kunstige vannanlegg inne mellom
bygningene, antageligvis for å understreke nærheten til Hammarby Sjö ytterligere. En gammel fabrikk
ombygd til boliger og en kran er viktige elementer som er med på å sette området i perspektiv og
vise områdets historie.

Jeg gjorde også et besøk til Alfred Nobels gamle dynamittfabrikk som ligger idyllisk til i Vinterviken
vest i Stockholm. Fabrikklokalene i tegl er et godt eksempel på hvordan en gammel industribygning
kan få nytt liv. Lokalene er i dag innredet som kafè i tillegg til at de leies ut til selskaper. I nær
tilknytning er det også anlagt en fin tursti langs Mälaren.

Et annet område som ble besøkt på turen var Lilla Essingen. Dette er en liten holme som i hovedsak
domineres av boliger. Mange av boligene ligger ned mot vannet og har flott utsikt. Mälaren er gjort
tilgjengelig ved at det går en gangsti rundt hele holmen. På nordvestsiden er det også anlagt en
badeplass og på sørøstsiden en liten park. Disse tiltakene kommer godt med da arealene mellom
boligene er i minste laget, jeg lurer på om de noen gang har sol der? I tilknytning til parken ligger det
også en restaurant i et gammelt teglsteinsbygg.

Studieturen ga meg godt utbytte og jeg reiste hjem igjen med flere hundre bilder, av flest gode men
også noen dårlige løsninger. I tillegg til masse inspirasjon til å jobbe videre med masteroppgaven!

