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Syftet med detta examensarbete är att undersöka stadsplanering 
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Vi har kommit fram till att det finns vissa element som skapar 
en attraktiv stad. Genom ett samspel vid stadsbyggande mellan 
kommunen, byggherrar och de boende i staden skulle det kunna 
byggas städer som de flesta människor trivs i. 

Nyckelord
BYC 991, stadsplaner, stadsrum, mellanrum, funktionalism, 
kvartersstad, miljonprogram, förtätning, idealstad

Abstract (in English)
The main purpose with this diploma work is to examine 
cityplanning at three different time periods. By comparing public 
spaces and pick the most positive elements that we think appeals 
to most people, our conclusion would end up in with thoughts of 
an ideal city and how it would look like.

The time periods we choose is the 19th-century (“blockcity”), 
the modernistic city and building of today. Too build the cities of 
the future we have to look back and learn from our mistakes and 
take care of the functioning elements. From the strict “blockcity” 
via the modernistic large-scaled society to the condensing of the 
present city, there are clear similarities as well as differences. 
The vegetation is significant to a city and its inhabitants. People 
appreciate the sense of closeness to nature and green public 
spaces contribute to an appreciated urban environment. 

There are certain components that in our opinion creates an 
attractive city. A good teamwork between the city’s planning 
board, property developers and the citizens is crucial to building 
cities that most people like.          

Key Words
BYC 991, urban planning, public space, modernism, cities

Utgivningsår/Year of issue          Språk/Language
2007             Svenska/Swedish
Antal sidor/Number of pages
70 

Internet/WWW       http://www.vxu.se/td



 �

Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete är att undersöka stadsplanering vid tre tidsepoker. 
Genom att jämföra mellanrummen i staden och sedan plocka ut de positiva inslag 
som vi tror tilltalar de flesta människorna vill vi komma fram till hur en idealstad 
skulle kunna se ut.

De tidsepoker vi valt är Kvartersstaden, Funktionalismens stad och Dagens 
byggande. För att kunna bygga framtidens städer måste man titta tillbaka och 
ta till vara på det som fungerat och lära sig av sina misstag. Från den korrekta 
kvartersstaden via det storskaliga funktionalistiska samhället till dagens 
förtätningar finns det tydliga likheter såväl som olikheter. Grönskan har stor 
betydelse för en stad och dess invånare. Människan uppskattar känslan av närhet 
till naturen och gröna stadsrum bidrar till en uppskattad stadsmiljö. 

Vi har kommit fram till att det finns vissa element som skapar en attraktiv stad. 
Genom ett samspel vid stadsbyggande mellan kommunen, byggherrar och de 
boende i staden skulle det kunna byggas städer som de flesta människor trivs i. 





 �

Det här examensarbetet är det avslutande momentet på utbildningen Byggte-
knik med inriktning byggnadskonst vid Växjö Universitet. Programmet omfattar 
120p och leder till en kandidatexamen i byggteknik. 

Stor hjälp med arbetet har vi fått av vår handledare, Mats Elgström. Han har 
inspirerat oss, gett tips och råd. Vi har även fått låna många bra böcker av LBE 
Arkitekt.

Tack!

Josefine & Nadine
Växjö, maj 2007

Förord





 �

Innehålls-
förteckning

01 Inledning      
  Bakgrund       
  Syfte och mål    
  Metod       
  Avgränsningar     
   

0� Vad är en stad?     
     
0� Stadens historia    

04 Kvartersstaden    
  Bilarna      
  Gårdar      
  Parker och grönområde   
  Gatans rum     

0� Funktionalismens stad  
  Funktionalismens stadsplaner 
  Bilarna      
  Gårdar      
  Rummen mellan husen   

06 Dagens byggande    
  Bilarna      
  Gårdar      
  Exploatering och tillgänglighet

0� Betydelsen av det gröna 

08 Idealstaden     

09 Källförteckning    
 

9
10
10
10
11

1�

1�

19
�6
��
�8
�1

��
�8
40
41
4�

4�
46
4�
48

49

��

66





 9

01 inledning



i
n
l
e
d
n
i
n
g

 10

Inledning

Bakgrund

Stadens uppbyggnad har alltid påverkat människans 
liv och leverne. Synen på stadens rum har ändrats 
genom århundradena och det har inte alltid byggts på 
samma sätt. Vid promenader genom staden ser man 
ofta tydliga skillnader vad gäller rummen mellan 
husen. Det är inte alltid man får ett positivt intryck 
av dessa mellanrum. Det som gör en stad är dess 
mellanrum. Tar vi inte vara på dem så blir staden som 
små öar av bebyggelse som inte hänger ihop. Med 
tanke på genomströmningen av människor genom 
staden borde mellanrummen vara ett av de viktigaste 
planerings objekten, då det påverkar så många 
dagligen. Vid tidigare observationer har vi sett att man 
i äldre stadsdelar tydligare planerat och tänkt mer på 
gaturum och parker. Det här kan i dagens planering 
kännas lite bortglömt. Men vad är det som har ändrats 
egentligen och vad ser likadant ut? Hur ser det ut 
mellan husen? Vi har koncentrerat oss på tre epoker av 
stadsbyggande; kvartersstaden, funktionalismen och 
dagens byggande. Detta är tre väldigt olika perioder, 
men de följer ju ändå i varandras fotspår. De kändes 
mest intressanta och relevanta i det här arbetet. 

Syfte och mål

Syftet med rapporten är att lägga vikt på jämförelsen 
mellan dessa tre epoker, hur man tar vara på stadens 
rum, vad gör vi idag för att få en trevlig miljö och vad 
gjorde man förr? Vi kommer i detta examensarbete 

inrikta oss på de så kallade mellanrummen; gator, 
parker och torg. Med andra ord våra gemensamma 
platser där vi träffas och rör oss i staden.

Genom att jämföra gammalt och nytt, små och större 
städer, vill vi skaffa oss en bild av dagens situation. 
Vad är det som gör att vi tycker olika om byggda 
(och obyggda) miljöer? Varför tycker vi att en plats är 
trevligare än en annan? 

Dessa frågor leder oss till vår huvudfråga: vad är 
idealstaden? Målet med arbetet blir att försöka svara 
så bra som möjligt på den här frågan med hjälp av 
både studier i litteratur och efter samtal med olika 
personer.

Metod

För att förbereda oss så väl som möjligt inför uppgiften 
att beskriva och skriva om stadens rum har vi använt 
olika källor;

Litteraturstudier:
Efter att ha inventerat både Växjö universitetsbibliotek 
och  LBE   arkitekts bokhyllor, plockade vi ut de böcker
som var mest relevanta. Några av böckerna vi använt 
mycket är: Stadens renässans, Funktionalismens 
genombrott och kris, Den måttfulla staden, Den svenska 
staden och Life between buildings.  Ett antal veckor 
ägnades sedan åt att läsa igenom och få ett underlag för 
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det fortsatta arbetet. Böckerna har varit ett stort stöd 
vid beskrivningen av stadsbyggandet i olika tider. 

Stadsrumsstudier:
Genom undersökningar och egna iakttagelser har vi 
tittat på stadsrummen och hur de behandlats i olika 
städer under olika tidsperioder. Områdena i vår 
undersökning ligger i Göteborg, Växjö, Karlskrona 
och Varberg. Vi har tagit bilder och försökt läsa in 
känslan i de olika områdena. Att läsa in ett område är 
något som återkommit i vår utbildning flertalet gånger. 
Genom att se både på det stora hela och på små detaljer 
kan man avläsa känslor och uttryck i objektet. Alla 
fotografier har vi tagit själva, om inget annat anges. 
Skisser på stadsplaner och gaturum är våra egna.

Intervjuer:
När man sedan kommer till dagens syn på stadsrum och 
planering, har vi valt att också intervjua olika personer 
som kändes relevanta för rapporten. Det är viktigt att få 
en aktuell bild på situationen. I Göteborg intervjuade 
och diskuterade vi stadsbyggnad med Johan Altenius, 
planeringsarkitekt, och Maria Lissvall, planarkitekt. 
Båda två jobbar på Stadsbyggnadskontoret, Distrikt 
Söder, i Göteborg. Vi har även talat med Nils Fransson, 
ordförande i byggnadsnämnden i Växjö.  

Med hjälp av resultatet av dessa metoder har vi arbetat 
oss fram till vårt slutliga alster. 

Avgränsningar

Det har varit svårt att begränsa och bedöma vad som 
skulle ingå i arbetet. Vi beslutade i ett tidigt skede att 
tillgänglighetsfrågor gällande rörelsehindrade inte 
skulle tas upp i den här rapporten. När stadsdelar och 
områden utvärderats har inga exakta mått berörts. Vi har 
heller inte tittat på bestämmelser eller lagar. Det som 
tas upp om byggordningar nämns endast i historiska 
sammanhang. Istället har vi gått mer på känsla och 
uttryck, något som känns lika relevant som t.ex. Plan- 
och bygglagen vid stadsplanering. Vi har betraktat staden 
övergripande och inte dykt ner i detaljer. Det finns inga 
precisa beskrivningar på enskilda träd, lekplatser eller 
befintlig belysning. Vi har även lämnat den Medeltida 
staden och Trädgårdsstaden utanför denna rapport.

Rapporten är uppdelad på ett speciellt sätt. Den första 
delen har fyra kapitel: Kvartersstaden, Funktionalismens 
stad, Dagens byggande och Det grönas betydelse. De tre 
första innehåller fakta om tidsperioderna, stadsplanering 
och stadens historia och följs separat av analyser av 
olika områden som hör till perioderna. Andra delen 
av rapporten innehåller diskussion och slutsats. Här 
försöker vi jämföra vad som är bra och dåligt med de 
tidsperioder vi har valt. Slutsatsen tar upp vår fråga om 
idealstaden. 
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Vad är en stad? 
Hur definieras en stad? Vad är det som ger oss stadskänslan? Svaret på den frågan är 
inte lätt att finna, vid en undersökning som gjordes genom att fråga olika personer 
hur de ser på begreppet stad, har vi fått olika svar. Många anser att det är ett visst 
invånarantal som gör det, samtidigt som det enligt andra inte alls har med det att göra 
utan istället utformningen. Tätt liggande hus som är sammanbundna med gatan, som 
ger en gemensam bild. Människor i rörelse är också ett tecken för många att de kommit 
till staden, offentliga mötesplatser och affärer som även lockar de boende på landet. 
Enligt Johan Altenius, planeringsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, är 
det genomströmningen av människor som gör staden, inga människor, ingen stad. 
Eftersom en stad består av så många olika delar är det svårt att definiera den. Enligt 
Boverkets ”Stadsplanera – istället för trafikplanera och bebyggelseplanera” borde 
en stad bestå av handel och annan service, historia, kultur- och nöjesliv, utbildning 
och näringar samt förutsättningar för människors möten. Med de här komponenterna 
kan man kanske närma sig något som vi vill kalla stad.
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Stadens historia

Svensken levde länge på landsbygden och livnärde 
sig på vad naturen hade att tillgå. När naturen började 
ge mer än dagsbehovet, föddes staden. Hantering 
av varuöverskottet kom att ske där stråk, vägar 
och vattenleder strålade samman. Råvarutillgång 
och transportläge blev avgörande för var en större, 
samlad bosättning ägde rum. Marknadsplatsen var 
mötesplatsen, det var där allt hände, tingsplats och 
rådstuga men också festplats. 

Under den äldre medeltiden (omkring 1000-1350) 
grundades stadsväsendet i Sverige.1 Under detta skede 
har ett trettiotal Svenska städer sitt ursprung, de flesta 
i närheten av Östersjön. De har alla handels- och 
tingsplatser invid kungsgård eller biskopssäte, ligger 
alltid nära vatten, vid kust, sjö eller vattendrag, eller 
som centralort i en bördig slättbygd. Under 1200-talet 
etablerades även hamnstäder på västkusten. De var 
platser för handel men också fiske, centralt belägna 
i det dåvarande dansk-norska riket. Svenskarna var 
lite försiktiga med etablering av städer vid kusterna, 
det var ett för utsatt läge, man ville istället etablera 
hamnstäder i landläge vid djupt indragna havsvikar 
eller innanför mynningen vid någon älv. Utifrån 
stadens läge och topografi fick den sin form, ofta med 
huvudgatan som ryggrad och tvärgränder åt båda 
håll likt revben. Det här gamla stadsmönstret lever 
kvar i många städer på Sveriges kuster och vid våra 
vattendrag. Städerna längre in i landet var centrum för 
främst lokal marknad, marknadsplatsen låg mitt i 

1 Boverket (1995): Den måttfulla staden, sid. 204

ryggradsstad

naturvuxen stad

rutnätsstad
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staden som en spindel i sitt nät. Stadsbilden av dessa 
städer blir som en inhägnad by. 

Städerna utvecklades sakta men säkert, snart blev de 
mer tydligt skiktade med olika rum, gator och platser 
för olika ändamål som handel, sammankonster och 
hantverk. Senare blev staden ett maktmedel, brukat 
av och med kunglig myndighet. Man ville tillvarata 
centrala ekonomiska intressen och utgöra instrument 
att begränsa, bevaka och beskatta handeln inom riket. 
Med den nya stadsinstitutionen koloniserades det 
gamla oformliga Bygdesverige, ett Sverige där man 
kunde nyttja sina tillgångar utan kontroll. Man var 
nu tilldelad ett lokalt handelsmonopol, ett område så 
stort som en dagsresas längd åt alla håll. Fortfarande 
växte städerna fram med en anpassning till platsen 
och topografin men också dess vägar. Snart tillkom 
en stadsordning i form av ett anlagt rutnät, städerna 
uppfördes nu på anvisad plats på mark som kunde ha 
olika ägare. Ofta privata jordar, men på ställen där 
kyrka eller krona ägde den mesta marken. Eftersom 
man hade många olika ägare blev stadsmönstret något 
oregelbundet.

1357 stiftades en lag under Magnus Erikssons 
regenttid.2 Den gav en ordning som var utvecklad 
efter en tysk köpstadsförebild. Stadslagen reglerade 
frågor som gällde ordning och säkerhet med 
reglementen för renhållning och brandväkt med 
minimikrav angående skick och utförande av 
byggnader och gaturum. Utbyggnader fick till 

exempel inte inkräkta på gatutrafikens säkerhet eller 
bekvämlighet. Gatan, det gemensamma rummet, 
skulle dessutom ovillkorligen hållas ”snygg”!
    
Medeltidens samhälle var lokalt, man levde i bygden, 
gränsen mellan stad och land var oklar. När sedan 
Gustav Vasa kom till makten blev Sverige mer 
tydligt, både stads- och landsgränserna blev mer 
skarpa. Under denna tid blir stadens funktion som 
ekonomiskt maktcentrum definitivt fastställd. Detta 
utvecklas ännu mer under ett skede då Sverige växer 
till en stormakt. Handeln och varuhanteringen gav 
kronan skatteintäkter och var det främsta medlet 
att upprätthålla landets nyvunna maktställning. 
Kontroll och skatteuttag skedde effektivast genom 
stadsorganisationen. Staden gav makten åt Staten.3 

Under stormaktstiden utvecklades de mindre 
samlingsplatser med tingställe och sockenkyrka 
som inte fått så mycket uppmärksamhet tidigare. Nu 
byggde man på kronans mark efter en given plats och 
byggnadsplan. 

Undan för undan, genom stadens och statens 
handelsmonopol, fortgick den ekonomiska, centralt 
styrda erövringen av det svenska landet. Ytterligare 
städer kom till stånd, samhällen för fortsatt kolonisering 
och utnyttjande av naturresurser såsom malm och 
silver. 

2 Boverket (1995): Den måttfulla staden, sid. 208 3 Boverket (1995): Den måttfulla staden, sid. 209
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Kvartersstaden

Under renässansens tid, sent 1300-tal till slutet av 
1500-talet, började städerna planeras. Man pratade 
om ”idealstäder” och utarbetade förslag till dessa.
Två viktiga faktorer bidrog till det nya tänkandet 
gällande städer; en snabb utveckling i artilleri- och 
fortifikationsteknik och att städernas självständighet 
minskades p.g.a. att territorialherrarnas ställning blev 
starkare .4

Med anledning av landshöjningen har en del städer varit 
tvungna att flyttas. På de nya placeringarna byggdes det 
efter ett schema med kvartersmönster i rutnätsblock 
och med en fast sammanhållen yttre avgränsning, 
kvadratisk eller rektangulär. Inom rutnätet fanns också 
utsparade friytor för torg- och mötesplatser. Torgen 
har alltid varit en viktig plats för handel och möten på 
en central plats i staden. Istället för medeltidens mer 
fria stadslandskap, som var anpassat efter naturen och 
jordbruket, valdes nu en mer effektiv ordning som inte 
hindrades av naturen. Rutnätet var lätt att exploatera 
och användes därför även vid nygrundning av städer 
men också de äldre städerna fick ett påtvingat rutnät. 
Den gamla naturvuxna staden ansågs som opraktisk 
och omodern, ohälsosam och oskön, och den tycktes 
lite torftigt utförd, nu skulle man ha raka led.

Varje ort hade sin kultur med byggnadsskick präglat 
av platsen, näringarna och människorna på orten. 
Redan 1725 hade en byggnadsordning för Stockholm 
utfärdats, den innehöll regler om fasadskick som 
skulle vara ”enhetliga” och ”vackra”, särskilt mot torg 

och offentliga platser. Ofta skulle bostadshusen ligga 
i tomtens gräns mot gatan och gatorna skulle vara 
raka och ha en viss bredd. Den innehöll även regler 
om tomtstorlek och enhetlighet och krav på stenhus 
och upprättande av strandgator, det på grund av 
brandskyddsskäl. 

En kontinental stadsplanekonst präglade nyordningen 
med befästningsstäder. Göteborg anlades med ett 
samlat rutnät som innehöll platsbildningar inom 
vallgravar och bastionssystem i stjärnuddsform enligt 
holländsk, renässansmässig förebild.6  Även Kalmar 
anlades med liknande ordning i samband med en 
förflyttning efter ett danskt krig som slutade i förödelse 
för staden. Vid nyanläggningen av Karlskrona använde 
man sig också av rutnätsmönstret med platsbildningar 
som sammanbands av diagonalgator lagda i stråk som 
anpassades efter topografin.

Brand var städernas största fara och problem. Mellan 
1700-1820 förekom 125 stadsbränder med olika 
omfattning. I enstaka fall byggde man upp staden 
utifrån rutnätsplanen men i de flesta fallen byggdes 
staden upp efter sin gamla fastighetsordning med vissa 
ändringar reglerade efter en särskild brandordning. 

I slutet av 1700-talet upprättades en ännu mer 
detaljerad byggnadsordning. Stadens ordning skulle 
motsvara såväl praktiska som estetiska behov. Krav 
på upprättande och kontroll av byggnadsritningar 
infördes med hänsyn till ”stadens prydnad utvändigt, 

4 Hall, T. (1997): Den svenska staden, sid. 22-23
5 Boverket (1995): Den måttfulla staden, sid. 210

6 Boverket (1995): Den måttfulla staden, sid. 211
7 Boverket (1995): Den måttfulla staden, sid. 213
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som säkerhet för eld invändigt”.7  Stadsbilden var
gemensam och fick inte försummas. Staden skulle 
framstå som prydlig och välvårdad. Gaturummet 
skulle vara rent, utan utbyggnader som inte passade 
in. Det fick inte heller finnas några visuella håligheter 
eller oregelbundenheter. I flera städer hade man 
inskrivet att: ”i en prydlig stad skulle gatorna kantas av 
boningshus”.8 Ut mot gatan fick inga uthus 
eller tillfälliga byggnader finnas, inte heller 
tomma tomter. Alla skulle var för sig stå för att 
staden skulle ge ett trevligt och rent uttryck.

Staden runt 1860 präglades av en god 
byggnadsordning. Man hade en enhetlig stad vad 
gäller material, färg och storlek. Brandordningen 
tillät inte högre träbyggnader än två våningar.     
Det var framförallt fasaderna ut mot gatan som 
formade stadsbilden, öppna gemensamma platser och 
planteringar var sällsynta. Den enda egentliga parken 
var kyrkogården.Ändå gav grönska och natur prägel åt 
staden. Den oplanerade vegetationen inne på gårdarna 
visade sig över gårdsplank och genom portar och vid 
gatans slut låg landskapet som en fond. 1800-talets 
trästad var en tät trädgårdsstad som i utkanten hade 
karaktär av bondby. Landsvägarna, stadens entréer var 
prydda med långa alléer som kunde sträcka sig flera 
kilometer.

Fram till 1870-talet hade bara få medvetna 
grönplaneringar gjorts i några enstaka städer i Sverige. 
Allteftersom vapentekniken förbättrades förlorade 
städernas skydd mot fiender sin funktion och man 
8 Hall, T (1997).: Den svenska staden, sid. 158vasastaden, Göteborg
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planerade om befästningsvallar till parker och 
promenadstråk. När man  i Göteborg tog bort murarna 
och vallarna utanför dessa, bildades stora områden
mellan den inre staden och förorterna utanför. 
Stadsplaner utfärdades och vallarnas gamla plats är 
fortfarande park. Den sträcker sig runt en stor del av 
innerstaden och är som ett grönt bälte på sommaren. 
Vid uppbyggnader efter bränder planerade man in 
kvartersbreda stråk med grönska, esplanader. Dessa 
verkade både som stadsförsköning men också som 
brandskydd. 

Vid denna tid var gårdarna inte en grön 
rekreationsplats mitt i staden. Träd och buskar 
började så småningom växa upp även där, men 
planerna ingrep inte detta. Med denna mycket 
representativa uppbyggnad av staden var det svårt 
att få in den spontana grönskan. Parkerna som fanns 
användes ungefär som borgarskapets salong på 1800-
talet .9 Det var inte förrän den andra halvan av samma 
århundrade som parkerna öppnades för allmänheten. 

Vid järnvägens genombrott i Sverige växte nya 
typer av samhällen fram. Kyrkbyar och gamla 
sockencentrum fick nytt liv där järnvägen drog fram, 
även tillväxten i de gamla städerna ökade. Järnvägen 
var revolutionerande bekväm och effektiv. Den gjorde 
också att man inte längre bodde så lokalt, man kunde 
lättare resa till andra städer och man behövde inte 
längre det inrikespass som tidigare krävts. 

9 Hall, T. (1997): Den svenska staden, sid. 185

västra esplanaden, Växjö
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Genom en kommunreform i Stockholm skapades 
förutsättningar för en satsning på stadsbyggnadsfrågor, 
en särskild stadsplanekommitté tillsattes och en 
plan för nyordning och kraftig utvidgning av 
stadsområdet upprättades. En plan som till stor del 
genomfördes. Kommittén planerade med hänsyn till 
hygien, trafikteknik, estetik och framförallt moral. I 
handlingsprogrammet uttryckte man det: 

”ett arbete ägnat att avlägsna mörker, trängsel, oren 
luft, onatur och allt det i staden som undergräver 
kroppens hälsa, samt orenar och förslöar själen”.10  

I denna nya plan hade man två grundelement. Det 
första var att gatan skulle vara bred, då med tanke på 
både trafikföring och brandsäkerhet, och det andra 
var grönska. De breda gatorna kompletterades med 
gatuplanteringar dels som brandskärm och dels som 
luftrenare, samtidigt som gaturummet blev skönare. 
Från att grönskan tidigare varit privat blev den nu 
offentlig. Gröna rum planerades genom staden, 
naturstigen blev ersatt av flanörstråk och att låta orörda 
naturområden ligga kvar inne i staden var otänkbart. 
Ville man ut i naturen fick man ta sig utanför stadens 
gränser. Denna planering gjordes för Stockholm som 
sedan blev en förebild för förnyelsen av övriga städer 
i Sverige. Nu skrevs 1874 års byggnadsstadga, en 
föreskrift som skulle följas och för att kontrollera det 
anställdes en stadsarkitekt och/eller stadsingenjör som 
tekniskt och administrativt biträde.11  

Eftersom stadgan var utformad med Stockholm 

som förebild blev det något storartat för de mindre 
städerna. Tidigare hade man aldrig byggt i denna 
skala och intensitet. Stadgan uppmuntrade till 
intensivt tomtutnyttjande detta gjorde att markvärdena 
i innerstaden stegrades kraftigt. Fastigheter i 
attraktiva lägen med gles bebyggelse utsattes för 
en hård exploatering. Den gamla innerstadens 
kvartersgestaltning ändrade gatubilden men inte 
strukturen.
  
Den viktigaste aspekten av kvartersstaden är att 
den har mått anpassade till människans skala. En 
kvartersstad kan vara mer än den typiska stenstaden 
i centrum.Trädgårdsstaden har också en typisk 
kvarterskänsla och är uppskattad och populär bland 
folk. I trädgårdsstaden finns tydliga stadsrum som 
har en relation till varandra; gator, torg, gårdar och 
parker.12

I början av 1910-talet började arkitekterna intressera 
sig för utformningen av framtidens bostadskvarter. 
Istället för att tänka på de enskilda husen, såg man 
helheten i kvarteret. Här spelade då grönskan och 
de gemensamma utrymmena större roll. Fasaderna 
utformades så att de var lika fina mot gatan som mot 
gården.Det skulle vara som en oas inne på gården och 
lägenheterna skulle vara ljusa och luftiga.13 Detta var 
en tydlig början på vad som skulle ändra Sveriges 
bostadsbyggande.

10 Boverket (1995): Den måttfulla staden, Sid. 218
11 Boverket (1995): Den måttfulla staden, sid. 219

12Berglund, K.(2004): Hela Staden, sid.12
13 Eriksson, E. (2001): Den moderna staden tar form, sid. 89-91
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Bilarna

Det man ser på första bilden är Vasagatan i Göteborg, 
en av stadsdelens huvudgator och även en esplanad. 
Ett mycket tydligt exempel på en typisk kvartersstad 
med enhetlig stenhusbebyggelse. Gaturummet är stort, 
men minskas av den bestämda uppdelningen gällande 
användningen. När den här delen av staden byggdes 
planerade man inte för bilarna, men de har ändå 
hittat sin plats och stör inte sin omgivning så mycket. 
Kantstensparkering är ett effektivt och trevligt sätt att 
stuva undan parkeringsplatserna. Dels blir körbanan 
mindre, vilket gör att hastigheten sänks, och dels är 
chansen att någon öppnar en bildörr eller väntar på att 
korsa en gata större. Även det här sänker farten bland 
bilister. Den här typen av parkering ger kvarteret en 
trivsam atmosfär istället för att delas upp i: asfalterad 
mark för bilar i rörelse och asfalterad mark för 
stillastående bilar. Det är nästan förvånande hur enkel 
och yteffektiv denna uppdelning av trafikutrymmet 
är.14 Den amerikanske arkitekten Andres Duany 
uttrycker sin kritik mot dagens planerare: 

”Streets have a tremendous ability to absorb parking 
loads in a graceful way. When cars are gone from 
the streets, they don’t look like parking lots, they look 
like nice streets. A parking lot is always a parking lot, 
and quite unpleasant, whether cars are there or not.” 

14 Söderlind, J. (1998): Stadens renässans, sid.105

vasastaden, Göteborg
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Gårdar

Ett vanligt problem är när man vill osynliggöra bilarna 
och det närmsta alternativet blir då gårdarna, om det 
är ont om plats på gatorna. Här på bilderna ser vi en 
gård där både nya och äldre hus samsas. Gården ligger 
i Linnéstaden (närmare bestämt Kommendantsängen) 
i Göteborg. Ytorna är hårdbelagda med asfalt, med 
små planteringar i odlingslådor. Rummet inbjuder inte 
direkt till att sitta här och umgås. Något som också 
saknas är fler sittplatser. De balkonger som finns 
mot gården möts i alla fall av grönska på somrarna. 
Antagligen såg gården annorlunda ut när de äldsta 
husen byggdes. Fler hus fanns troligtvis på tomten, 
speciellt sådana hus som inte skulle visas åt gatan. 

Skillnaderna mellan gårdarna i staden är stor och 
bara några kvarter bort ligger gården på den tredje 
bilden. Kvarteret i sig är inte lika tydligt här, det har 
öppnats upp mot gatan. Husen är samlade runt en 
gemensam gård men består inte av en enda huskropp 
som stänger ute gaturummet. Det som förstärker 
gårdskänslan här är ett staket som passande har fyllt 
ut och sammankopplat mellanrummen mellan husen. 
Värt att notera är att detta kvarter inte liknar något 
annat i området. Stadsdelen Haga, som är Göteborgs 
äldsta och första förort, består av ett rutnät av 
kvartersbebyggelse. Landshövdingehusen som är en 
speciell företeelse för Göteborg, råkade illa ut på 1970-
80-talet, då stora stadsdelar ”sanerades”. Haga klarade 
sig dock ganska bra och är en mycket populär del av 

staden. Att kvarteret avviker från normen i stadsdelen 
gör att man lägger märke till husen mot gatan. 
Grönskan nästan strävar ut mot gatans rum och gör så 
att de olika rummen växer samman på ett annorlunda 
jämfört med andra kvarter.

linnéstaden, Göteborg

haga, Göteborg centrum, Växjö
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Parker och grönområden

Som tidigare nämnts var parkerna inte tillgängliga 
för allmänheten förrän andra halvan av 1800-talet. 
I Vasastaden i Göteborg, som är med i många 
exempel här, bodde inte arbetarbefolkningen, utan 
de som hade råd att bo i paradlägenheterna längs 
med esplanaderna.De flesta gröna områdena finns 
kvar, men de brukas troligtvis inte på samma sätt.
Parkerna skulle användas som rekreationsplatser 
och släppte in luft, ljus och vatten i städerna. Genom 
markdonationer och frivilliga sällskap byggdes nya 
grönområden i innerstäderna.15

Första exemplet här intill är Vasasplatsen, en grön 
kil mellan husen, ett torg som huserar spårvagns- 
och busshållplats, affärer och restauranger.  Mycket 
folk rör sig här varje dag, men frågan är hur mycket 
man utnyttjar själva grönytan i mitten. Den består 
av gräsmattor, buskar, träd och som centrum finns 
en stor rund fontän. Ogräset växer dock tätt runt 
omkring bänkarna och fontänen, vilket tyder på 
både dålig skötsel och lite aktivitet. Men känslan 
är trevlig och man känner sig välkommen när man 
kliver av spårvagnen eller kommer promenerandes 
längs esplanaden.

Nästa bild visar parken vid Hagakyrkan i slutet 
av Vasagatan. Här öppnas mellanrummet mellan 
husen upp och bildar en stor öppen plats. Här 
finns alltid folk som solar och umgås under varma 

dagar. Ytan består mest av grusbelagda gångar och 
gräset frodas som bäst runtomkring kyrkan. Huset 
mittemot kyrkan är universitets-biblioteket och det är 
mellan dessa byggnader detta stadsrum bildas. 

15 Boverket (2002): Stadsplanera – istället för trafikplanera                 
och bebyggelseplanera,sid. 256

hagakyrkan, Göteborg

vasaplatsen, Göteborg
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Det finns parker och ytor som fortfarande känns 
privata. Första bilden visar en park som ligger ovanför 
Vasagatan och dess hus. Bilden är tagen från ett 
utkikstorn i sten, uppe på en höjd. Tornet och parken 
anlades troligen samtidigt som husen i området 
byggdes, i slutet av 1800-talet. Då grönytan inte ligger 
vid det mest använda gångstråket är det människorna 
som bor här som använder den. Vägen genom parken 
delar den i två delar och ena sidan används som 
lekpark till en förskola.  Ett bra initiativ för att bevara 
parken är att finna nya användningsområden som man 
då gjort här. Även om det är mer privat här än t.ex. 
föregående exempel vid Hagakyrkan, känner man sig 
välkommen. 

Den nedre bilden visar en gata i Haga. Bebyggelsen är 
låga trähus, mest landshövdingehus. Där gatan slutar 
ser man ett grönt område skymta fram. Vid anläggandet 
av Göteborg på 1600-talet, befästes staden ordentligt 
med både vallgrav och mur. Utanför staden byggdes 
två befästningstorn: Skansen Lejonet och Skansen 
Kronan. Dessa var menade att skydda och varna om 
norrmän och danskar skulle få för sig att komma på 
besök. Befästningstornen låg en bit utanför staden 
och Haga var som tidigare nämnts, Göteborgs första 
förort. Alltså hamnade husen vid Skansen Kronan 
som än idag ligger på sitt lilla berg och tittar ut över 
en växande stad. Vid tiden för skansens uppförande 
fanns ingen växtlighet runt omkring, då man ville 
uppnå så god sikt som möjligt. Numera har träd och annan 
växtlighet växt upp och skansberget liknar mer en park 

16 http://www.stadsbyggnad.goteborg.se/prod/stadsbyggnad/da-
lis2.nsf/vyFilArkiv/KastellgRisasgPlanbUtst.pdf/$file/Kastell-
gRisasgPlanbUtst.pdf

och utgör ett trevligt inslag i den strikta kvartersstaden. 
Förslag har lagts på att bygga nya bostadshus vid 
sidan av skansberget.16 En del av grönskan kommer 
då att försvinna och lite av Göteborgs historia ändras 
drastiskt. 
 

vasastaden, Göteborg

haga & skansen kronan, 
Göteborg
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Gatans rum

Något som spelar stor roll i vardagen är gatulivet. 
En gata har många funktioner. Den ska klara trafik, 
fotgängare, möten och gärna ha gröna inslag. Ofta 
pratas det om att de små gatorna är de bästa, för där 
finns tryggheten och kanske möts samma människor 
här dagligen. Funktionerna på en bra gata behöver inte 
betyda att den är hur liten som helst. På ett bra sätt 
kan man lyckosamt skapa en större gata med samma 
egenskaper.

Bilderna visar Linnégatan i Göteborg. Gatan skulle 
kunna vara en förebild för rymliga gator. Gaturummet 
är större än de flesta gatorna i kvarterstaden. Dock är 
den så skickligt uppdelad att det nästan går obemärkt 
förbi. Husen hänger inte ner över gatan då de ligger 
lite in på tomten. Utanför fortsätter husets yta genom 
förträdgården, som sedan avslutas med ett staket. 
De flesta förträdgårdar i kvartersstaden har tagits 
bort, vilket gör Linnégatan speciell då de fortfarande 
finns kvar. Är trädgården inte grön, så används den 
t.ex. som uteservering åt de många restauranger 
och caféer som ligger längs gatan. Gatan fortsätter 
sedan i trottoar för fotgängare och cyklister. I mitten 
går spårvagnarna och på var sin sida är det plats för 
biltrafik. Kantstensparkeringen gör att hastigheten på 
trafiken hålls nere. 

linnégatan, Göteborg
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Funktionalismens stad

”Vi har inte behov av en gammal kulturs urvuxna 
former för att uppehålla vår självaktning. Vi kan inte 
smyga oss ut ur vår egen tid bakåt. Vi kan inte heller 
hoppa förbi något som är besvärligt och oklart in i en 
utopisk framtid.”17 

Skriften Acceptera kom ut 1931 och innehöll bl.a. 
det ovanstående stycket. En revolution var på 
gång, arkitekterna var trötta på den mörka, trånga 
och slutna kvartersstaden. Med sig fick de stora 
delar av befolkningen, som också ledsnat på sina 
barndomskvarter där de upplevt fattigdom och 
trängsel. Inte nog med att det var trångt, de bostäder 
som fanns var också i väldigt dåligt skick. Sverige 
hade bostadsbrist och folk fortsatte flytta in till 
städerna, vilket bidrog både till arbetslösheten och de 
få bostäderna.  

Steget från kvarterstaden till det renodlade 
funktionalistiska samhället är stort och för att förklara 
det på bästa sätt behövs en bakgrund om hur Sverige 
var i början av 1900-talet. Urbaniseringen var stor 
och hemlösheten ökade år för år. Det var svårt att 
komma igång med bostadsbyggandet eftersom 
man hade det ganska svårt efter de två världskrig 
som varit. Lägenheterna som byggdes var ofta inte 
större än ett rum och kök eftersom det för stunden 
var det mest efterfrågade.18  Med den här början på 
århundradet och sedan nästan ingen bebyggelse 
under krigen, var det inte så konstigt att man började 
tänka om p.g.a. bostadsbristen. Samtidigt i Europa 

17 Asplund, G. m.fl. (1930): Acceptera, sid. 198
18 Funktionalismens genombrott och kris (1980), sid. 45

bildserie om den nya 
staden, Acceptera



 ��

f
u
n
k
t
i
o
n
a
l
i
s
m
e
n
s

s
t
a
d

hade den så kallade modernistiska stilen blivit 
populär. Sakta men säkert influerades svenskarna 
och det finns exempel på byggen innan 1930, som 
har mycket tydliga spår av tidig funktionalism. 

Det stora genombrottet kom med Stockholms-
utställningen 1930. Svenska slöjdföreningen stod 
bakom arrangemanget, med sin direktör Gregor 
Paulsson som också var funktionalismens främste 
förespråkare i Sverige.19 Det var meningen att det fina 
konsthantverk som Sverige haft stor framgång med ute 
i Europa skulle visas, men Gregor hade andra planer. 
Han ändrade inriktningen i sina egna intressen och 
visade hur ting kunde formas efter funktionalismens 
principer.20 Huvudarkitekt var Gunnar Asplund 
och tillsammans med andra arkitekter skapade han 
utställningshusen. Många kallade den nya stilen för 
”funkis”, ett uttryck som fortfarande används, och 
trodde att det skulle vara ett kortlivat mode. 

Det tog inte lång tid innan man började bygga enligt 
de nya idealen.  Samtidigt forskades det mycket runt 
bostäder och hur man använde dem. Om byggandet 
skulle ha framgång ekonomiskt, var det nödvändigt 
med så mycket funktion på så liten yta som möjligt. 
Det som togs bort var finrummet, något som inte 
uppskattades av gemene man. Smalhuset var det 
populäraste huset då lägenheterna kunde göras 
genomgående, och inte blev mörka genom att ligga på 
bara en sida av huset. Tjockhuset kunde innehålla riktigt 
mörka längenheter då de kunde hamna med fönster 

enbart på en sida av huset. Stjärnhus och punkthus 
blev ett bra exempel på billiga hus med många 
likvärdiga lägenheter. De blev ekonomiskt bättre än 
smalhusen och var lättare att placera i oländig terräng. 

Staden började nu se annorlunda ut med en ny typ av 
bebyggelse. Istället för slutna kvarter stod husen på 
rad i gröna områden. Det gick snabbare att bygga när 
byggmaterialet kunde prefabriceras och husen blev 
billigare. Projekten blev större och större, istället för 
50 lägenheter planerades och byggdes det 200-300 
lägenheter. Bland många nya idéer stod tanken om 
ABC-samhället ut. ABC stod för Arbete, Bostäder och 
Centrum och var tänkt som ett ideal för nya stadsdelar. 
Allt skulle finnas inom räckhåll och eftersom 
områdena byggdes utanför staden var det meningen att 
befolkningen här inte skulle behöva flytta på sig vare 
sig det gällde jobb eller inköp. Det här kan jämföras 
med de tankar som Le Corbusier hade på 1930- och 
1940-talet. Han hade stort inflytande på Sveriges och 
världens arkitekter och planerade utopiska städer 
enligt sina ideal. 1933 hölls ett möte i modernismens 
anda i Paris där Le Corbusier och Siegfried Giedion 
presenterade idéer gällande ”Functional Cities”. 
Le Corbusier har senare skrivit böcker om just 
det här och lägger fram ”fyra principiella urbana 
funktioner”: residing, working, cultivating body and 
spirit and circulating. Han ansåg att städer skulle vara 
funktionella zoner separerade av gröna ytor. Precis 
som hans hus skulle hans städer (stadsplaner) fungera 
likt en maskin.21

19 Funktionalismens genombrott och kris (1980), sid. 54
20 www.ne.se: Stockholmsutställningen 1930

21 Eaton, R. (2001): Ideal Cities, sid. 158
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i 7-12 våningar), som hade en viktig roll gällande 
sin storlek för att få in så många längenheter som 
möjligt.23 I anslutning till de större husen byggdes 
även mindre lamellhus i samma material. Husen 
placerades parallellt eller vinkelrätt mot varandra och 
bildade på så sätt ”gårdar”. Det fanns inga skillnader 
på lägenheterna även om de låg på olika håll i husen. 

Kännetecknande för funktionalistiska bostadsområden 
är de stora områden som nästan blivit över mellan 
husen. I planeringen ingick inte hur de boende 
skulle umgås utanför lägenheterna. Intresset var helt 
enkelt inte tillräckligt stort. Att byggnaderna och 
stadsrummen kunde inbjuda till lekar, kontaktmönster 
och spontana möten var inget man lade vikt på. Den 

Med extremt långa bostadsköer i början av 1960-talet, 
som omfattade cirka 400 000 personer, var det dags att 
göra något drastiskt.22 Så startades miljonprogrammet 
och på tio år, 1965-1975, skulle det byggas en miljon 
lägenheter. Om de senaste 30 åren hade haft ett 
uppsving i bostadsbyggande med nya metoder, var 
det ingenting mot händelserna de närmsta tio åren. 
Anpassning efter terrängen behövde inte längre 
göras, istället sprängdes de värsta nivåskillnaderna 
bort. På det här sättet kunde stora kranar och deras 
banor placeras mitt emellan husen och det gick ännu 
fortare att bygga. Då de nya stadsdelarna lades utanför 
städerna kunde både åkermark och den kuperade 
marken användas, det fanns inga direkta gränser längre.
Den vanligaste byggnaden blev skivhuset (lamellhus 

bilden är hämtad från boken 
Ideal Cities (Eaton, Ruth) 
och är en skiss av Le Cor-
busier som visar hans stad 
för tre miljoner invånare

22 www.ne.se: Miljonprogrammet 23 Björk, C. (2000): Så byggdes staden, sid. 104
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största skillnaden mot kvartersstaden är saknaden 
av torg och gator. Människan har byggt på liknande 
sätt så långt man kan minnas och på 50 år ändrades 
det drastiskt. Gatorna ersattes av vägar, gångar och 
ändlösa gräsmattor.24 

Miljonprogrammet avslutades efter sina tio år och det 
hade då byggts drygt en miljon lägenheter. Problem 
med uthyrning av lägenheter startade redan i slutet av 
1960-talet och 1970 bromsades produktionen. Efter 
1972 gick bromsningen i en allt mer accelererande 
takt eftersom fler och fler bostadsföretag fick både 
uthyrnings- som likviditetsproblem.25  

Många områden har senare rivits och än idag står 
hus tomma i väntan på grävskoporna. . Husen och 
dess omgivningar är drabbade av svår samhällig 
segregation och klassas ofta som problemområden.
Dock kan inte alla områden klassas som 
problemområden, i Varberg t.ex. har vissa områden på 
senare år fått högre status. Maria Lissvall, planarkitekt 
på stadsbyggnadskontoret i Göteborg, berättar om 
Gårdsten i Angered (ett stort miljonprogramsområde) 
där det byggts småhus för att förtäta den glesa 
bebyggelsen. Stadsdelen har nu blivit ett attraktivt 
boende och Gårdstensbostäder försöker hålla en 
viss standard. De hyr t.ex. inte ut till någon som är 
arbetslös.

24 Björk, C. (2000)z: Så byggdes staden, sid. 104
25 www.ne.se: Miljonprogrammet

området rosta, Örebro
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Funktionalismens
stadsplaner

Ett konkret exempel på ändringar i stadsplanerna 
skedde i Göteborg. Albert Lilienberg hade varit förste 
stadsplaneingenjör i två decennier (1908-1927) och 
präglat stadens bebyggelse.26  1932 tar Uno Åhrén 
över samma tjänst. Hans tillträde skulle inte bara ändra 
det äldre tankesättet, utan mer eller mindre utplåna det 
som Lilienberg stått för.Efter att ha startat utredningar 
om hur de mindre bemedlade bodde i Göteborg, visade 
resultaten att det behövdes stora ändringar, eftersom 
de flesta bodde i undermåliga bostäder. Stadsplanerna 
började ritas om och det syns tydligt här på bilderna. 
Vissa ändringar blev bättre mottagna än andra. Övre 
Johanneberg utvecklades till ett populärt område där 
det gröna fick mer utrymme än det skulle ha fått vid 
kvartersbebyggelse. Söderlingska ängen i Majorna 
fick inte lika god kritik eftersom de gröna gårdarna 
förlorades och istället blev små längor av gräs mellan 
husen. Sakta men säkert ändrades synen på stadsplaner 
och många unga planerare kom för att studera under 
Åhrén.

26 Eriksson, E. (2001): Den moderna staden tar form, sid. 489

stadsplaner över 
johanneberg, 
Göteborg

stadsplaner över 
söderlingska ängen, 
Göteborg
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På vissa gator syns tydligt stadsplanerings historia. 
Nedersta bilden visar en gata i Majorna, Göteborg, där 
staden byggts ut i etapper. Först kommer kvartersstaden 
med sina tydliga gränser. Den övergår i 1930-talets 
smalhus där det privata fortfarande hålls kvar eftersom 
husen står med långsidan åt gatan. Bebyggelsen 
avslutas med 1950-talets lamellhus. Här försvinner 
det självklara privata området och gården då husen 
vänder sina gavlar åt gatan. Det blir förvirrande när 
gränserna inte är tydliga längre. Vid jämförelse med 
stadsplanerna på bilderna syns det hur kvartersstaden 
har klara gränser mellan hus, gård och gata. Något 
som inte följer med på den mer terrängsanpassade 
höghusbebyggelsen. 

bebyggelse längs gata, Göteborg



f
u
n
k
t
i
o
n
a
l
i
s
m
e
n
s

s
t
a
d

 40

Bilarna

De stadsdelar som byggdes på 1930- och 1940-talet 
var mer anpassade till terrängen och kvarterskänslan 
finns ofta kvar. Storgårdskvarteret i sin helhet är 
dock borta och det medför att parkeringarna kunde 
planeras mer noggrant. Städerna byggdes nu mer och 
mer för att innehålla bilar, och parkeringar planerades 
bättre. Ytorna mellan husen gav möjligheter som 
inte funnits innan. Mellan 30-talets smalhus fanns 
bra utrymmen för bilar och parkeringarna behövde 
inte bli överdrivet stora eftersom det fanns plats för 
flera små asfalterade områden och inte bara ett stort. 
En mindre parkering som syns på översta bilden, blir 
inte så tydlig heller på dagen när den står tom. Även 
om husen här byggdes med nya metoder och fortare, 
hängde det gamla stadstänkandet med och områdena 
kunde bli riktigt trivsamma och ha lika fina kvaliteter 
som kvartersstaden.

Skillnaden är stor vid jämförelser med 
miljonprogrammets områden. Antingen har bilarna 
försvunnit undan i stora parkeringshus, som synes på 
de två nedre bilderna, eller så anlades stora asfalterade 
områden en bit bort från husen. I dessa områden var 
det mycket stora ytor (ofta gräsmattor) mellan husen 
som inte användes till något särskilt. Tanken att bilarna 
inte ska störa vid husen är fin, men verkligheten blir 
en helt annan. Det är inte alla som klarar att bära t.ex. 
tunga matkassar från bilen som parkeras en bra bit från 
huset. Det som gör en stad är livet och rörelsen, både 
i form av fotgängare, cyklister och biltrafik, och när 
inte ens bilarna är tillåtna börjar det likna en spökstad. 

Små parkeringar längs med de stora skivhusen hade 
inte förstört området, utan lagt till mer liv och rörelse, 
en chans till kontakt. Bilarna har omfamnats mer av de 
tidiga områdena och när inte alla samlas på ett ställe 
syns de konstigt nog mindre.

strömmensberg, Göteborg

bergsjön, Göteborg
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Gårdar

Det är svårare att beskriva gårdarna i de 
funktionalistiska områdena genom att se på dem 
som klassiska gårdar. Då det inte längre finns hus 
som tillsluter gården blir användandet av buskar, 
rabatter och träd mycket viktigare. 

Första exemplet visar tidstypiska punkthus, 
runtomkring har det gröna sparats och omsluter husen. 
Området ligger i Göteborg och stadsbyggnaden 
har hållits till speciella former. Maria Lissvall från 
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg förklarar att 
traditionen är att bygga lågt i dalarna och högre på 
bergen. I de tidiga områdena har husen placerats i 
terrängen och på detta sätt har mycket av grönskan 
kunnat sparas. Andra bilden har en mer klar 
gårdskänsla då husen har olika former och inramar 
ett gårdsliknande område. Här kan bilarna köra in, 
men betonggrisarna visar att man försöker hålla dem 
ute så mycket som möjligt. Bergknallar har sparats 
och husen ligger i en sluttning. 

Tredje exemplet är ifrån Varberg och här är 
bebyggelsen lägre och anpassad till en mindre stad. 
Området består både av tvåvånings lägenhetshus och 
mindre radhus. Svårigheten gällande gårdar blir den 
blandade och utspridda bebyggelsen. Enformigheten 
är stor och resultatet blir den döda ytan mellan 
respektive ingång. Här händer inte mycket och 
troligtvis används inte mellanrummet. Nedersta 
bilden är från Hammarkullen i Göteborg, här ligger 
husen runt en höjd. Stora delar av gårdsytan skuggas 

av husen och det känns inte gästvänligt. Skogskullen 
i mitten känns osäker och det måste vara mycket 
mörkt på kvällarna. Den intima, privata gården har 
här förlorat sin betydelse och spontana möten inträffar 
antagligen sällan.

strömmensberg,
Göteborg

brunnsberg,
Varberg

håsten,
Varberg

hammarkullen,
Göteborg
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Rummen mellan husen

Det anlades inte många nya parker under de 50 år vi 
beskriver här. I innerstäderna förtätades kvarterstaden 
och nya bostadskvarter byggdes ofta en bit utanför 
staden. Något att reflektera över är skillnaden i 
stadsplanering. Parker planerades tidigare och nu 
var rummen mellan husen gröna och mer parklika än 
gårdslika. Behovet av nya planerade parker ansågs 
troligtvis inte så stort. För mer information om parker 
i Göteborg, finns ett nytt parkprogram ute nu (2007-
04-12), och ett för Växjö (Grönstrukturprogram 
för Växjö kommun). Bilderna här visar olika gröna 
områden mellan hus i Varberg och Göteborg. Det är 
stor skillnad i skala, men tanken bakom är liknande. 

Ett problem som uppstår när högre hus med stora 
mellanrum byggs är att klimatet runt husen ändras. 
Istället för att vinden fångas upp av en jämn bebyggelse 
dras den ner mellan husen och gör att det blir kallare. 
Bilden nederst visar en studie av vindens vägar mellan 
hus. Den bästa staden blir den med jämn bebyggelse, 
sämst den med större enskilt stående hus. Bilden är 
hämtad från Jan Gehls bok Life between buildings, 
sidan 176.

bergsjön,
Göteborg

håsten,
Varberg

strömmensberg,
Göteborg
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Dagens�byggande

Det är svårt att se på dagens byggande och sätta det 
i ett fack. Formen är mer eller mindre en blandning 
av vad som tidigare setts. Även om det utförs med 
nya modernare medel. Det läggs åter mer tid på 
stadsplanering och skillnaderna syns. Kanske söks 
något annat nu efter alla år av större områden utanför 
städer.

Gränsen mellan stad och land är ofta en försummad 
planeringsfråga där mycket finns att göra. Entrén till 
staden är väldigt viktig, den är första intrycket man får 
och är den inte tilltalande försvinner kanske lusten att 
lära känna staden. Oftast leder ett järnvägsspår direkt 
in till city, men det man ser genom rutan innan man 
kommer fram är ofta områden som fallit i glömska. I 
Växjö har man nu tagit tag i detta och har på förslag att 
bygga intill järnvägen, dels för att förtäta staden men 
också för att få ett bättre första intryck. Förtätningar av 
städer är något som just nu sker nästan överallt.  Gamla 
industriområden, hamnområden och bangårdar rensas 
upp och blir förnyade stadsdelar. Ofta har platserna 
inte varit tillgängliga för stadens befolkning innan och 
kommer nu att ge staden ett nytt och fräscht utseende. 
Dessa attraktiva ytor är populära och det finns ingen 
anledning att lämna dem tomma och nedgångna. 
Genom förtätningarna behöver inte människor flytta 
ut från staden, då centrala ytor blir lediga. 

södra�stationsområdet,
Växjö
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Maria Lissvall och Johan Altenius, båda planarkitekter 
på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, berättar att 
planerna för Göteborg ingriper mycket förtätning i 
centrala delar av staden. Detta är en fortsättning på 
arbetet som påbörjades på 1980-talet. Man försöker 
bygga ”stad” och de påpekar båda två att utan 
genomströmning av människor så blir det ingen stad. 
Det saknas ett samspel, det blir mycket upp till de 
byggherrar som har pengar och planer på områden, 
som styr vad som byggs. Man försöker att hitta en 
samsyn, med strategier för stadsbyggandet. Modet styr 
ofta stadsbyggnad, något som inte alltid är negativt. 
En trend som märks tydligt just nu är städers försök 
till profilering genom att bygga ett eller flera höga hus 
med Turning Torso i Malmö som förebild.  

Då dagens städer vuxit fram på olika sätt, finns det 
också olika beteckningar och förklaringar för det. De 
tidigaste städerna växte fram där de behövdes och 
efteråt visade planerna vilket innehåll staden hade 
fått, en de facto-stadsplan. De flesta stadsplaner som 
utvecklas nu är pre facto-planer. De planerna är redan 
från början funktionsbestämda och kan byggas ut under 
en längre tid. Planen bestämmer i förväg vad som ska 
ske och de inblandade i byggandet är med från början. 
Här skiljs inte på planering och utförande.27  

Det finns även en tredje tillhörande stadsplan och 
stadsplanerna delas in på följande sätt:

De facto –  beskriver i underhand eller efterhand  
  den form som innehållet har tagit sig.
A priori –  planering i förväg, fastställer form   
  innan innehållet är bestämt.
Pre facto –  föreskriver i förväg både form och   
  innehåll.28 

27 Söderlind, J. (1998): Stadens renässans, sid. 61
28 Söderlind, J. (1998): Stadens renässans, sid. 61

eriksberg,
Göteborg
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Bilarna

Numera går det inte att undvika planeringen av platser 
för bilen. Det är en självklarhet att de flesta har en 
bil som måste parkeras någonstans. Därför ser bilens 
plats annorlunda ut vid nybyggen, som en kombination 
mellan gårdsparkering och funktionalismens stora 
asfaltsytor.

Första bilden är från Eriksberg i Göteborg som är ett 
helt nybyggt område, då det låg flertalet varv här förut. 
Hamnverksamheten har sakta men säkert minskat inne 
i Göteborg och flyttat längre ut mot havet eller lagts 
ner helt. Eriksberg har byggts som en kvartersstad, 
om än i ny tappning. Här är skalan fin och nära, den 
är anpassad till människan. Parkeringar finns i olika 
utformningar i området, som visas här mellan husen, 
som parkeringshus under och över mark, och större 
asfalterade ytor i anknytning till husen. Relevant är 
att man kan komma fram till husen med bil, utan att 
behöva gå långa sträckor.

De resterande bilderna är från Varberg, de nya 14-
våningshusen på Söderhöjd och det relativt nybyggda 
området Breared. Parkeringsplatserna ligger 
runtomkring höghusen och i de stora husens skugga 
försvinner de nästan. Här ställs bilen så nära som det 
går att komma. I det mer småskaliga området Breared 
finns parkeringen en bit ifrån husen, men på lagom 
avstånd. Något som ofta syns vid nybyggen är att det 
byggs som bostadsområden istället för ”stad”. Ett 
tydligt tecken är när man inte kan komma fram till 
husen med bilen. I dessa områden rör sig mest de som 
bor där, det blir ingen naturlig genomströmning av 
människor. 

eriksberg,
Göteborg

söderhöjd,
Varberg

breared,
Varberg
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Gårdar

Kvartersstaden är lika populär som punkt- och 
lamellhusområden. Gårdarna ges olika karaktär av 
de olika hustyperna. Vid förtätning av städer blir det 
mycket gårdar, då den nya bebyggelsen anpassas till 
den äldre.

Alla bilderna är från Eriksberg, den nya kvartersstaden. 
Bebyggelsen är mycket varierad, men samtidigt 
enhetlig. De kvarter som ligger vid kajkanten öppnar 
upp sina gårdar mot vattnet och de flesta lägenheterna 
har utsikt över Göta älv. Detta bidrar inte bara till ljusa 
lägenheter, utan även till ljusa gårdar. De två översta 
bilderna är bra exempel på just det här. De behåller 
ändå sin privata känsla då de är upphöjda i jämförelse 
med trottoaren och kajkanten. Det är fritt fram att 
promenera utanför husen och det rör sig mycket folk 
i området. Om en stad görs av genomströmningen av 
människor, verkar stadsbyggandet ha lyckats här.  

En liten bit upp från kajen och de föregående kvarteren 
ligger följande hus. Här är gårdarna mindre och 
husen ligger närmare varandra. Området har högre 
exploateringsgrad och ytorna på tredje bilden inbjuder 
inte direkt till umgänge på gården. Här rör man sig 
bara när man är på väg någonstans. Positivt är att det 
har lagts tid på planteringar och det är grönt med hjälp 
av gräs, rabatter och träd. 

eriksberg,
Göteborg
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Exploatering�och�
tillgänglighet

Det är tydligt att tomterna numera exploateras mer 
och på ett annat sätt än tidigare. Vid funktionalismens 
stora områden blev exploateringen på höjden 
istället för att bygga täta, låga bostadsområden. Vid 
förtätningar i inre delar av städer är det viktigt att få 
in så många bostäder på den tillgängliga ytan som 
möjligt. Ekonomin blir extremt viktig och utformar 
i många fall nya bostäder. 

De röda tegelbyggnaderna på bilderna är ett ombyggt 
kvarter på Ågatan i centrala Göteborg. Här låg förut 
gamla spårvagnshallar, som gått ur tjänst. Husen 
ligger så nära varandra som möjligt och mellan formas 
ett utrymme som ska utgöra gård. Tillgängligheten 
för allmänheten är mycket liten, då speciell nyckel 
krävs för att komma in på gården. Till skillnad mot 
storgårdskvarteren syns gården här, även om den 
inte är fysiskt öppen för allmänheten. Här blir mötet 
med de kraftiga grindarna mer utestängande än en 
husfasad.

De vita husen på bild nummer två är placerade 
i Eriksberg och befinner sig en bit från gatan. 
Exploateringen är inte riktigt lika hög här även om 
husen står tätt och gårdarna är små. Då husen inte 
är så många våningar känns skalan mer mänsklig. 
Genom att inte anlägga en gata ner mot husen blir de 
dock lite otillgängliga. Detta är ett vanligt problem 
vid stadsplaneringen de senaste 80 åren. Istället 
för att bygga en stad, byggs det bostadsområden. 

Skillnaden mellan de här olika typerna är mycket 
tydliga. Antingen bli det en genomströmning av 
människor eller så förblir husen och dess ytor enbart 
beträdda av sina egna invånare.

eriksberg,
Göteborg

ågatan,
Göteborg
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Genom tiderna har människan utvecklats och levt i en 
grön miljö, detta lever kvar och för de som bor i staden 
har grönska i olika former mycket stor betydelse. 
Närheten till park och natur eller en vacker utsikt från 
köksfönstret är en viktig del av en god bomiljö.   

Som nämns i kapitlet Grönska och frisk luft i 
boken Stadsplanera – istället för trafikplanera och 
bebyggelseplanera är människan en biologisk varelse 
som har ett behov av natur, grönska, vatten och frisk luft. 
Parker och naturområden har många olika funktioner. 
Forskning har visat på tydliga samband mellan tillgång 
till gröna områden och människors hälsa, upplevelsen 
av stress och barns utveckling.29 I Växjö kommuns 
Grönstrukturprogram står att läsa att stadens torg, 
parker och natur har stora sociala värden. De är 
offentliga vardagsrum som ger möjlighet till kravlösa 
möten och gemenskap mellan människor i olika åldrar 
och med olika bakgrund, vilket är nödvändigt för att 
det sociala livet i hela staden ska kunna fungera. För 
både barn och vuxna är möjligheten att möta andra, att 
se och synas, en stor anledning till att bege sig till de 
större lekplatserna och parkerna. 

Grönstruktur i form av park- och naturområden 
och som alléer och planteringar är ett viktigt 
stadsbyggnadselement. Den kan dels ordna staden i 
greppbara områden samtidigt som den binder samman 
stadens delar till en helhet, och dels kan vegetationen 
ge gatu- och parkrummet skönhet och struktur. I båda 
fallen bidrar grönstrukturen till igenkänning 

29 Boverket: Stadsplanera – istället för trafikplanera och       
   bebyggelseplanera (2002),sid. 250

Betydelsen�av�det�gröna
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och orienterbarhet. Det är viktigt att staden går att 
överblicka, om det finns någon uppfattbar ordning 
och reda och om staden känns inbjudande. Häckar, 
alléer och rabatter mjukar även upp och grönskan har 
en lugnande effekt på trafiken. Genom att bygga om 
breda gator och trafikleder i staden till gröna vackra 
esplanader, avenyer och gator går det att signalera 
lägre hastighet. Med hjälp av träd, planteringar, 
gatubeläggningar och trottoarer kan körbanan göras 
smalare och också bidra till långsammare körning.

Med en god planering går det att planera så att 
biltrafiken till och med minskar, man kan gynna gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. En förtätning av staden kan 
bidra till detta. Samtidigt är det viktigt att planera in 
nätverk med gröna områden dels för att rena stadens 
luft och dels för att det är viktigt för människornas 
hälsa och trivsel. Om man lägger vikt på det gröna 
vid planeringen av trafiken förbättras både klimat 
och luftmiljö. Vegetation renar luften, fotosyntesen 
tar hand om koldioxidhalten och bladverken renar 
från damm. Vid mycket höga halter av föroreningar 
kan växtligheten dock ta skada, det är därför viktigt 
att planera in större områden där staden kan få andas. 
Men en hög kvalitet på ett grönt område behöver inte 
alltid betyda en stor yta, även mindre stråk kan hjälpa 
till. 

En tät stad kan kännas grön och lummig om 
grönområdena är välplanerade. Malmö som är en av 
Sveriges mest tätbebyggda städer kallas parkernas 

söder,
Växjö

Betydelsen�av�det�gröna
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stad just av denna anledning. Sveriges städer har 
gott om parker och grönområden men de obebyggda 
ytorna har inte alltid kvalitet. De kan ofta kännas som 
överblivna, människor vill inte så gärna vistas där. 
En glesare stad kan leda till flera sådana överblivna 
områden. Detta kan bero på att planeringen av staden 
tidvis har varit något kortsiktig, t.ex. vid behov av 
vägar och spårvägar, då ofta de grönområden som 
tyckts varit för stora splittrats. Hade det lagts lite mera 
tid på planeringen kanske goda idéer kunnat tillämpats 
även på dessa överblivna områden. 

Vid en snabb planering kan också parker som har stor 
betydelse för staden råka illa ut vid en förtätning. I 
stadsplaneringens helhetssyn bör grönstrukturen ha 
en given roll och likställas och vägas samman med 
bebyggelsestruktur. En undersökning som gjordes 
1980-1990 i våra tio största städer visade att så 
mycket som motsvarar en fotbollsplan försvann per 
dag i städernas centrala delar. Reaktionerna har blivit 
starka eftersom det gröna ligger varmt om hjärtat 
för många människor. Om detta och mycket mer går 
att läsa om i Boverkets rapport ”Stadens parker och 
natur” (1994:12).   

Många svenskar väljer att bo nära naturen även om 
de väljer att bo i staden. Eftersom våra städer är 
förhållandevis små och glesa finns oftast närheten till 
grönska och också till vatten. Särskilt lättillgängliga 
grönområden nära bostaden spelar en stor roll för 
stadsmänniskan. Forskares undersökningar har visat 

linnéparken,
Växjö

norra�esplanaden,
Växjö
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att redan fem till tio minuters promenad för att nå en 
park kan få vissa att avstå från ett besök.30 Varsamma 
förtätningar av staden bör leda till att närheten till 
naturen finns kvar, en närhet som i sin tur leder till att 
gång och cykel blir ett självklarare alternativ framför 
bilen.
 
Stadens gröna områden är även livsmiljö för växter 
och djur. Sammanhängande större områden med 
en variation av miljöer med ett rikt innehåll ger 
förutsättningar för en biologisk mångfald, som i 
sin tur bidrar till sociala och kreativa värden. Där i 
kvartersskogen ryms vår naturupplevelse till vardags, 
med plats för lek, promenad och undervisning.31 

Boverkets vision är den blandade staden.32 Att arbeta 
för en sådan stad innebär att kontinuerligt följa 
förutsättningarna för att åstadkomma en gång- och 
cykelstad med en effektiv kollektivtrafik. Det innebär 
även att planera för biltrafik på människornas och 
stadens villkor. Men visionen är framförallt en stad 
som är till för alla. En stad fylld av mänskliga möten 
där människor vågar och vill vistas på gator och torg 
alla tider på dygnet, en stad som är planerad även för 
dem som har svårt att ta sig fram. Och sist men inte 
minst en stad där barn kan röra sig fritt. God planering 
och fokus på hållbar utveckling hjälper oss att planera 
och bygga för framtiden. 

30 Boverket: Stadsplanera – istället för trafikplanera och       
   bebyggelseplanera (2002),sid. 257
31 Grönstrukturprogram för Växjö kommun (2007), sid. 2
32 Boverket:Stadsplanera – istället för trafikplanera och   
    bebyggelseplanera (2002),sid. 27
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Idealstaden

Våra städer kommer att brukas för lång tid framöver 
och det är därför viktigt att vi tar vara på dem och 
vårdar dem ömt. Men vilken stad är den som ger oss 
den bästa livsmiljön? Den täta staden där vi har nära 
till allt, där vi väljer cykel framför bil eller den glesa 
mer utspridda staden, där den gröna och lugna miljön 
får mer plats? Frågan är egentligen omöjlig att svara på 
eftersom vi alla är olika, alla människor har olika krav 
och önskningar och samma person kan föredra olika 
miljöer under olika perioder i livet. Men närheten till 
natur och ofta vatten har i många tider nämnts som en 
mycket viktig egenskap.   

Hur ska detta förenas, om nu idealstaden är den 
tätbebyggda storstaden som har nära till natur 
och grönska? Enligt Nils Fransson, ordförande i 
Bostadsnämnden i Växjö, är detta mycket svårt. Han 
tror inte att det går att förena, däremot kan man lägga 
ner mer vikt på kommunikation, vilket gör att det blir 
lättare att ta sig ut på landet. 

I stor utsträckning sker möten mellan människor i 
städer. Om det inte finns platser där man kan mötas, 
sitta ner och prata i lugn och ro, blir staden lätt livlös. 
Men det räcker inte med att det bara finns en plats 
att vara på, den måste vara attraktiv och användbar 
också, annars används den bara som transportsträcka 
till t.ex. jobbet. Värdet av god gestaltning och design 
kan också uttryckas i lönsamhet. Människor väljer 
alltmer boplats utifrån hur tilltalande en stad eller ort 
uppfattas vara. 

I Boverkets bok Stadsplanera – istället för trafikplanera 
och bebyggelseplanera vill man just det som titeln 
säger. Istället för trafik- och bebyggelseplanering 
föreslås att man ska stadsplanera; ”en planering som 
bidrar till en rik, levande och väl fungerande stad”. 
Frågor om stadens miljö, dess trafik och människors 
vardagsliv hänger intimt samman. Boverket menar 
att en samordnad planering leder till en mer hållbar 
utveckling. Vidare skriver de:

”Den uppdelning som finns har givit synliga fysiska 
spår; det syns när människan, staden och trafiken inte 
har förmått mötas på ett balanserat och respektfullt 
sätt. Om vi istället samlat analyserar bebyggelse och 
trafik går det att finna gemensamma kvaliteter i staden. 
Det blir också lättare att se de problem och intresse-
konflikter som uppstår och att lösa dem. Ytterligare ett 
viktigt budskap blir därför att all planering som rör 
staden måste ses som en helhet, om än komplex och 
sammansatt”.33  

Men däremot är det inte hållbart att planera alla städer 
efter samma stadsplan, de är alla olika och bebos av 
människor med olika bakgrund. Förutsättningarna 
varierar också betydligt mellan olika stadsdelar 
inom samma stad. Det är därför viktigt att utgå från 
platsen vilket även är viktigt av andra aspekter. Den 
framtida planeringen kommer till största delen bestå 
av ombyggnationer av befintliga områden och endast 
i mindre omfattning handla om nya stadsdelar på 
obebyggd mark. Det innebär att det finns människor, 

33 Boverket: Stadsplanera – istället för trafikplanera och 
   bebyggelseplanera, (2002) sid. 21
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byggnader och stadsmiljöer att ta hänsyn till vid 
planeringen. De som arbetar med staden eller stadens 
trafik, bör skaffa sig god kunskap om staden och 
de människor som bor där. Det är även viktigt att 
stadens invånare och brukare också får vara delaktiga 
i planeringen. På något vis måste expertkunskapen 
blandas med invånarnas viljor och erfarenheter. 

centrum,
Varberg
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    • Vatten;  tilltalar många människor och ger   
  staden ett friskt intryck.

     • Mänsklig skala; gör staden trivsam, 
  lättöverskådlig och tilltalande.

   • Samspelt planering; det viktigaste för att få en 
  stad som så många som möjligt ska   
  trivas i. Ett samspel mellan de boende, 
  byggherrar och staden.

Med de här elementen kan både nybyggda och äldre 
stadsdelar ändras till det bättre. Vi kan få en stad som 
är mer samspelt med människan.

Något som vi känner är viktigt är att koppla samman 
stadsdelar, miljonprogrammets idéer om ABC-staden 
fungerar inte i praktiken. Man bör bygga stad och inte 
bostadsområden, gator istället för vägar och innergårdar 
istället för gräsmattor mellan husen. Något som det 
talas mycket om är privata och offentliga rum i staden, 
en god blandning mellan dessa ger staden många olika 
rum som tillsammans ger staden dess karaktär.    

Vi tror att många delar de här synpunkterna med oss. 
Dock är det svårt att tala för alla. Frågan är varför vi 
inte bygger som vi önskar? Det här kan bero på många 
olika viljor och dålig kommunikation, likväl som svagt 
intresse bland befolkningen. Mycket handlar troligtvis 
också om ekonomi. De byggherrrar som har råd att 
bygga gör det, utan hänsyn till befintliga byggnader, 
kommun och de boende. Men för den här diskussionen 
krävs ytterligare ett kapitel, som inte ryms i den här 
rapporten.

Vi har funderat på vilka beståndsdelar som borde 
finnas i idealstaden. De punkter vi har kommit fram 
till är bl.a:

    • Grönska; som har en lugnande effekt på trafiken,  
  ger även staden struktur och riktlinjer.  
  Är också viktig för både människor   
  och stadens välmående.

     • Naturliga inslag; bidrar till att staden får en   
  mänsklig skala. Naturliga material ger  
  ofta ett mer pittoreskt intryck.

     • Attraktiva platser; väl planerade platser med   
  sittytor och växtlighet som människor  
  vill vistas på, t.ex. en skuggig liten   
  lund.

     • Torg;  som ofta är möteplats för många   
  människor, speciellt om det bedrivs   
   torghandel. Det är viktigt att det finns
   en stor yta mitt i staden som finns   
  till förfogande vid större evenemang   
  och konserter.
   
     • Välplanerade gaturum; som har ett klart 
  samspelt mönster vad gäller gång-,   
  cykel- och biltrafik. Gatan och husen 
  får inte bli för stora eller små i 
  förhållande till varandra.

     • Innergårdar; en lugn oas och chanser till möten  
  för de boende.

bergsjön,
Göteborg
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Exempel

I boken Hela staden, av K. Berglund med flera, 
beskrivs området Djingis Kahn i Lund som består 
av 320 bostadsrätter i form av radhus, som ligger i 
grupper runt en gemensam innergård.34 De boende 
där har alla olika ursprung vilket har gett området en 
personlig karaktär. Man kan se att de boende har fått 
sätta sin prägel på området vars främsta kvalitet är 
gårdarnas varierande utformning. Ingen gård är den 
andra lik, med hjälp av blommor, buskar, träd och 
markbeläggning har alla fått olika uttryck. Varje gård 
har en liten lekplats, en trevlig gemensam sittplats och 
små uteplatser vid lägenheternas entréer. 

 

34 Berglund, K. (2004): Hela Staden, sid. 90

Ett annat exempel på ett område där många trivs är 
det förhållandevis nya området Breared i Varberg, där 
låghus med radhuskänsla och högre flerbostadshus 
blandats. Hela stadsdelen är uppdelad i mindre 
områden som i sig kanske inte ”talar” med varandra 
men varje område utgör en liten idyll som inbjuder 
till umgänge. I det här fallet är det det småskaliga som 
tilltalar oss.

djingis�kahn,
Lund

breared,
Varberg
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Eriksberg på Hisingen i Göteborg är ett annat nytt 
område där den trevliga känslan infinner sig, detta 
kan dock ej bero på småskalighet då de flesta husen 
är flerbostadshus med flera våningar. Däremot kan det 
bero på områdets alla grönområden och sittplatser, 
men kanske framför allt områdets läge, intill kajen 
vid Göta Älv. Vatten tilltalar och ger mer liv åt staden 
eftersom många gärna strosar längs kajen. Det här 
är ett mycket gott exempel på förtätning av staden, 
här låg tidigare en del av Göteborgs många varv. 

Det kan antas att det som tilltalar oss är det 
småskaliga. Områden från förr har den här kvaliteten. 
Strömmensberg, ett 1930-40-tals område i Göteborg, 
är ett typiskt område där småskaligheten talar. Låg 
bebyggelse längs små slingrande gator och det gröna 
har en betydande plats i området. De flesta småhusen 
har förträdgårdar och de högre byggnaderna har större 
gröna gårdar mellan husen. Det känns som om ett lugn 
har fallit över stadsdelen eftersom det gröna har en 
sådan effekt. Både det gröna och det småskaliga gör 
att trafiken saktar ner.   

eriksberg,
Göteborg

strömmensberg,
Göteborg
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Som tidigare nämnts har växtlighet stor betydelse för 
människan. Stadens parker och natur har stora sociala 
värden, många tar sig dit för att gå sin dagliga promenad 
eller slår sig ner på en bänk för en stunds eftertanke. 
För övrigt har grönskan en positiv påverkan på vår 
miljö. Ofta har naturliga inslag i staden en positiv 
effekt, gatsten kan t.ex. kännas mysigare än asfalt 
och en träfasad känns mer pittoresk än en putsad. Ett 
område som rättar sig efter terrängen upplevs gärna 
som mer mysigt och tilltalande än ett område som 
ligger platt. 

Många stadsdelar som byggdes upp under 
miljonprogrammet, 1965-1975, är helt platta. De 
nivåskillnader som fanns sprängdes bort för att 
effektivisera bygget så mycket som möjligt, vilket 
har bidragit till att många områden känns kala och 
opersonliga. Husens storlek har också stor betydelse, 
många är överdimensionerade och ger ett nästan 
groteskt intryck. Även grönytorna, som oftast bara 
är gräsbelagda, har en överdriven storlek. Ibland kan 
det vara svårt att få en överskådlig bild av områdena 
eftersom allt som syns är höga hus, som alla är lika 
varandra, eller stora gräsmattor. Mysiga lundar och 
sittplatser saknas helt vilket gör att det inte syns till så 
många människor. Vi får den tomma staden som enbart 
verkar som transportsträcka. I stadsdelen Håsten i 

centrum,
Varberg

hammarkullen,
Göteborg
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Varberg, som är ett område från miljonprogrammet, 
är bebyggelsen visserligen låg men eftersom 
området är så stort har det blivit överdimensionerat 
på bredden och inte på höjden. Inte heller här syns 
så många människor till eftersom varje lägenhet har 
en liten inbyggd uteplats. De offentliga områdena är 
outnyttjade och mellanrummen blir bara en väg till 
och från jobbet.

Tittar man däremot på kvartersstaden, som nästan alltid 
är full av liv, utnyttjas varje mellanrum. På flera ställen 
i staden har bänkar placerats ut och det finns också en 
hel del olika planteringar och utsmyckningar. Staden 
inbjuder till möten och samtal, det gröna gör att man 
vill umgås. Ett annat trevligt inslag i kvartersstaden 

är torget som oftast har ett centralt läge. Bedrivs det 
även torghandel gör det att många människor samlas 
där. På Stortorget i Växjö är det torghandel på lördagar 
och onsdagar och resterande dagar i veckan fungerar 
torget som parkering. Vid vårt samtal med Nils 
Fransson, ordförande i byggnadsnämnden på Växjö 
kommun, pekade han på de styrkor det ligger i att ha 
en stor tom yta, t.ex. ett torg, som kan användas till det 
som behövs, torghandel, parkering och på sommaren 
uteservering eller konserter. Han tycker att det borde 
finnas fler öppna ytor för dessa ändamål.   

håsten,
Varberg

centrum,
Karlskrona
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Sammanfattningsvis tror vi att det finns vissa element 
som tilltalar de flesta människor. Att skapa en idealstad 
är väldigt svårt och kräver mycket och noggrann 
planering. Samarbete mellan olika aktörer inom 
stadsplanering och de boende i staden är viktigt. Det 
är också angeläget att utgå ifrån platsen och ta vara på 
dess kvaliteter. En attraktiv och användbar stad brukas 
av sina invånare och blir mer levande. Att hålla sig till 
den mänskliga skalan är en annan aspekt som inte får 
förbigås. Det här behöver inte bero på storleken på 
husen eller området men utformningen måste planeras 
så att den blir greppbar. Det är svårt att förklara varför 
en plats är trevligare än en annan. Vi har därför lagt 
vikt på känslan och intrycket av stadsrummen istället 
för att mäta oss fram till ett resultat. Det borde vara 
den mänskliga faktorn i samspel med naturen som 
formar våra städer. För att bygga en idealstad måste 
man först och främst lära sig av sina misstag som t.ex. 
för stora bostadsområden långt utanför staden, för 
hög exploatering eller vägar istället för gator. Genom 
samarbete mellan kommun, byggherrar och de boende 
i staden kan man kanske börja närma sig en bättre stad, 
en idealstad.   
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”Om en stad bestod av så mycket växtlighet och 
grönska att en fjäril ostört och utan minsta 
problem kunde flyga igenom den, borde det vara 
en trivsam stad även för människan. När vi hittar 
den staden, har vi då hittat vår idealstad?”�

/okänd
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